Ministry of Education and Science of Ukraine
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University

UKRAINE
EUROPE
WORLD
The International
Collection of Scientific Works
Founded in 2008

Issue 1

Ternopil – 2008

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

УКРАЇНА
ЄВРОПА
СВІТ
Міжнародний
збірник наукових праць
Заснований 2008 р.

Випуск 1

Тернопіль – 2008

Ukraine–Europe–World. – Is. 1: The International Collection of Scientific Works / Editor-inchief L. M. Alexiyevets. – Ternopil: Publishing House of Ternopil V. Hnatyuk National
Pedagogical University, 2008. – 360 s.

Confirmed to be published by the Scientific Council
of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical
University, Record of proceedings № 11 (May 27,
2008).
Editorial Advisory Board:
Yu. M. Alexeyev, Doctor of History, Professor, Kyiv Slavonic Studies University,
L. M. Alexiyevets, Doctor of History, Professor, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National
Pedagogical University (editor-in-chief), M. M. Alexiyevets, Doctor of History, Professor,
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, V. Bonusyak, Doctor (habilitated)
of History, Professor, Zheshov University, Polish Republic, S. V. Vidnyanskyy, Doctor of History,
Professor, Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine, R. Drozd, Doctor (habilitated) of
History, Professor, Pomorsk Academy, Polish Republic, M. R. Lytvyn, Doctor of History,
Professor, Ivan Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences
of Ukraine, Yu. I. Makar, Doctor of History, Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National
University, V. Yu. Melnychenko, Doctor of History, Member of PSA of Ukraine, Ukrainian
Cultural Center in Moskow, Russian Federation, I. O. Fedoriv, Candidate of History, assistant
professor, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University (executive secretary),
V. I. Jarovyj, Doctor of History, Professor, Kyiv Taras Shevchenko National University.
Reviewers: S. P. Kacharaba, Doctor of History, Professor
V. P. Kolesnyk, Doctor of History, Professor
S. S. Troyan, Doctor of History, Professor
The collection of works of Ukrainian and foreign scientists presents the publication
materials of original researches, covering various problems of the World and Ukrainian History in
the world-historical process, methodology, source study, historiography, historical biography
study, teaching methods of world history, as well as the materials aimed at aiding teachers and
reviews.
The journal will be useful for scientists, university teachers, school teachers, students and
pupils, diplomats and politicians and everybody interested in history of foreign countries and of
Ukraine in the context of World history.
The publishing board publishes the materials, not always sharing the authors’ views.
Editorial Board Address:
1a, Hromnytsky St.,
Ternopil, Ukraine, 46027.
Tel. (0352) 53-59-01

ISBN 978-966-07-1303-1

Ternopil Volodymyr Hnatyuk
National Pedagogical
University

Україна–Європа–Світ. – Вип. 1: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред.
Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 360 с.
Затверджено до друку Вченою радою
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка,
Протокол № 11 від 27. 05. 2008 р.
Редакційна колегія:
Ю. М. Алексєєв, доктор історичних наук, професор, Київський славістичний
університет, Л. М. Алексієвець, доктор історичних наук, професор, Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (головний редактор),
М. М. Алексієвець, доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, В. Бонусяк, доктор (габілітований)
історичних
наук,
професор,
Жешовський
університет,
Республіка
Польща,
С. В. Віднянський, доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН
України, Р. Дрозд, доктор (габілітований) історичних наук, професор, Поморська академія,
Республіка Польща, М. Р. Литвин, доктор історичних наук, професор, Інститут
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Ю. І. Макар, доктор історичних
наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
В. Ю. Мельниченко, доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України,
Культурний центр України в Москві, Російська Федерація, І. О. Федорів, кандидат
історичних наук, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка (відповідальний секретар), В. І. Яровий, доктор історичних наук,
професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Рецензенти: С. П. Качараба, доктор історичних наук, професор
В. П. Колесник, доктор історичних наук, професор
С. С. Троян, доктор історичних наук, професор
У запропонованому збірнику праць науковців України та зарубіжних країн
друкуються матеріали оригінальних досліджень, що охоплюють широке коло проблем
світової історії та України у всесвітньо-історичному процесі, методології,
джерелознавства, історіографії, історичної біографістики, методики викладання
всесвітньої історії, а також вміщено матеріали на допомогу викладачам, рецензії та
огляди.
Для науковців, викладачів, вчителів, студентів й учнів, дипломатів і політиків, усіх,
хто цікавиться історією зарубіжних країн та історією України у контексті світової
історії.
Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів.
Адреса редакції “УЄС”: 1а, вул. Громницького,
Тернопіль, Україна, 46027. Тел. (0352) 53–59–01

ISBN 978-966-07-1303-1

© Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Збірник наукових праць

5

ЗМІСТ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Л е с я А л е к с і є в е ц ь. Всесвітня історія: об’єктивна необхідність наукового
вивчення у контексті сучасних цивілізаційних викликів.......................................................... 11
До 15-ліття історичного факультету
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка
М и к о л а А л е к с і є в е ц ь. Про науково-дослідницьку роботу кафедри нової і
новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ......................................................... 13
СТУДІЇ
В а д и м О р е х о в с ь к и й. Монофелітство та релігійна політика імператора
Іраклія (610–641 рр.) ...................................................................................................................23
Л е с я А л е к с і є в е ц ь. Зовнішньополітичні чинники становлення Польської
держави та визначення її кордонів у 1918–1923 рр. .................................................................. 27
Ю л і я Ю р к і в. Українські жіночі організації Східної Галичини в міжнародному
жіночому русі (1917–1939 рр.) ................................................................................................... 48
С е р г і й Т к а ч о в. Українські реемігранти як фактор дипломатичної “війни” СРСР
і Франції ...................................................................................................................................... 53
R o b e r t K u ś n i e r z. Propaganda radziecka w okresie wielkiego głodu na Ukrainie
(1932–1933) ................................................................................................................................. 62
Б о г д а н Г а л ь ч а к. Стосунки лемків з Українською Повстанською Армією ............. 76
R o m a n D r o z d. Ludność ukraińska w okresie przełomu politycznego 1956 r. w Polsce.... 84
J a r o s ł a w S y r n y k. Ludność ukraińska wobec kryzysów politycznych w Polsce
Ludowej (1960–1981)................................................................................................................... 93
БІОГРАФІСТИКА
Т е т я н а Л а х м а н ю к. Іван Горбачевський у світовій науці .................................... 101
Н а д і я Б і л и к. Роль Богдана Лепкого у поглибленні інтеграції України в світовий
культурний процес.................................................................................................................... 108
Наталя
Г р и г о р у к. Погляди Миколи Чубатого на походження
східнослов’янських народів...................................................................................................... 119
І р и н а Ф е д о р і в. Проблеми історії слов’янських народів у науковій спадщині
Мирона Кордуби ....................................................................................................................... 134
Л е с я К о с т ю к. О. Кандиба-Ольжич у світовій археологічній науці .......................... 150

Україна–Європа–Світ

6

А н д р і й К л і ш. Міжнародні культурно-освітні та наукові зв’язки
Кирила Студинського ............................................................................................................... 156
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Я р о с л а в С е к о. Сербо-албанські відносини в Косово у період становлення
комуністичного режиму в Югославії (1945–1948 рр.) ............................................................ 161
О к с а н а В а л і о н. Співробітництво між Україною й Німеччиною в науковотехнічному вимірі (90-і роки ХХ ст.) ....................................................................................... 170
О л е н а Ц у п. Формування системи двостороннього співробітництва між Україною
та Чеською республікою на початку 90-х рр. ХХ ст. ............................................................. 178
Ю р і й М а к а р. Зовнішня політика України: наміри і реалії.......................................... 189
W o j c i e c h S k ó r a. Działalność polskiej służby konsularnej na terenach Rosji, Ukrainy
i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939)......................................................... 199
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
М и к о л а Л и т в и н. Польська історіографія про мету, засоби і наслідки політики
радянізації в західних землях України (1939–1941) ................................................................ 214
Р о м а н Г р и ц ь к і в. Українська Повстанська Армія у висвітленні сучасної
польської історіографії: перші роки після падіння комуністичного режиму (кінець 1980-х
– середина 1990-х)..................................................................................................................... 221
Інна
Б о р о в с ь к а. Об’єднання Німеччини 1989–1990 рр.: історіографія
проблеми. .................................................................................................................................. 229
В і к т о р і я Г е в к о. Українсько-польські відносини в контексті європейської
інтеграції: історіографічний огляд і аналіз джерельної бази .................................................. 235
Н а т а л і я Ч о р н а. Інтеграція Польщі у НАТО і ЄС та її вплив на розвиток
польсько-українських відносин наприкінці 80-х рр. ХХ ст. – 2005 р.: історіографія
проблеми ................................................................................................................................... 250
ДИСКУСІЇ
С т е п а н В і д н я н с ь к и й. Спроба осмислення минулого України в контексті
всесвітньої історії...................................................................................................................... 257
Алла
К и р и д о н. Євроінтеграційний курс України: адекватність реалій
зовнішньополітичного вибору.................................................................................................. 270
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
С е р г і й Т р о я н. Проблеми викладання міжнародних відносин у шкільному курсі
сучасної історії.......................................................................................................................... 278

Збірник наукових праць

7

ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Інна
К в а т и р а. Особливості соціально-економічного розвитку Польщі у
міжвоєнний період (1919–1939 рр.): історіографічний огляд ................................................. 293
О к с а н а П а р н е т а. Міжнародне становище Польщі та її зовнішня політика в
міжвоєнний період (1919–1939 рр.) ........................................................................................ 302
У л я н а Б е з п а л ь к о. Особливості суспільно-політичного розвитку Польщі
(1989–2004) ............................................................................................................................... 308
НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧАМ ВУЗІВ
М и х а й л о Ю р і й. Виникнення і початкові етапи людської культури ........................ 316
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
В л о д з і м є ж Б о н у с я к. Л. Алексієвець. Польща: утвердження незалежної
держави 1918–1926. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 448 с. ........................... 345
Леся
А л е к с і є в е ц ь. История антикоммунистических революций конца
ХХ века: Центральная и Юго-Восточная Европа / [Отв. ред. Ю. С. Новопашин]; Ин-т
славяноведения РАН. – М.: Наука, 2007. – 397 с..................................................................... 348
Я р о с л а в С е к о. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под ред.
А. А. Язьковой. – М.: Весь мир, 2007. – 352 с. ....................................................................... 351
Микола
Алексієвець,
Інна
Б о р о в с ь к а. Мартинов А. Ю.
Об’єднана Німеччина: від “Боннської” до “Берлінської” республіки (1990–2005 рр.).
Монографія. Серія “Відкрита дослідницька концепція”. – Вип. 5. – К.: Інститут історії
України НАН України. – 2006. – 447 с..................................................................................... 354

Україна–Європа–Світ

8

CONTENTS
PREFACE
L e s y a A l e x i y e v e t s . World history: objective necessity of scientific research in the
context of modern civilization demands ....................................................................................... 11
On the 15th Anniversary of the History Department
in Ternopil National Pedagogical University
M y k o l a A l e x i y e v e t s . On the scientific-research work of the chair of the new and
modern history and methods of teaching history in Ternopil Volodymyr Hnatyuk national
pedagogical university ................................................................................................................. 13
ARTICLES
V a d y m O r e k h o v s k y . Monothelema and the religious policy of Irakly (610–641) ...... 23
L e s y a A l e x i y e v e t s . Foreign factors of the Polish state formation and its frontiers
determination in 1918–1923.......................................................................................................... 27
J u l i a Y u r k i v . Ukrainian women organizations of the Eastern Halychyna in the
international women’s movement (1917–1939)............................................................................. 48
S e r h i y T k a c h o v . The Ukrainian reemigrants as a factor of the dyplomatic war
between the USSR and France ...................................................................................................... 53
R o b e r t K u s n i e z h . Soviet propaganda at the famine period in Ukraine (1932–1933) ... 62
B o h d a n G a l c h a k . Lemkos’ relations with the Ukrainian Uprising Army .................... 76
R o m a n D r o z d . Ukrainian population at the period of political changes in 1956 in
Polish Republic ............................................................................................................................ 84
Y a r o s l a v S y r n y k . Ukrainian population at political crises in Polish Republic
(1960–1981) ................................................................................................................................. 93
BIOGRAPHY STUDIES
T e t y a n a L a k h m a n y u k . Ivan Gorbachevsky in the world science.......................... 101
N a d i a B i l y k . Bohdan Lepky’s role in deepening the integration of Ukraine into the
global cultural process................................................................................................................. 108
N a t a l i y a H r y h o r u k . Mykola Chubaty’s views on the origin of east
Slavonic peoples ......................................................................................................................... 119
I r y n a F e d o r i v . The problems of the history of Slavonic peoples in the scientific
heritage of Myron Korduba ........................................................................................................ 134
L e s y a K o s t y u k . O. Kandyba-Olzhych in the world archeology ................................... 150

Збірник наукових праць

9

A n d r i y K l i s h. International cultural-education and scientific relations of
Kyrylo Studynsky ....................................................................................................................... 156
INTERNATIONAL RELATIONS
Y a r o s l a v S e k o . Serbian-and-Albanian relations in Kosovo during the formation of
the Communist regime in Yugoslavia (1945–1948)..................................................................... 161
O k s a n a V a l i o n . Cooperation between Ukraine and Germany in the scientific-andtechnical context (the 90s years of the 20th century) ................................................................... 170
O l e n a T s u p . Forming of the system of bilateral collaboration between Ukraine and
Czech Republic in the 90s years of the 20th century ................................................................... 178
Y u r i y M a k a r . External policy of Ukraine: intentions and reality ................................... 189
V o i t s e k h S k u r a . Activity of Polish consul service on the territory of Russia,
Ukraine and USSR in between war years .................................................................................... 199
METHODOLOGY. HISTORIOGRAPHY. SOURCE STUDIES
M y k o l a L y t v y n . Polish historiography about the purpose, means and result of
sovietism policy in western Ukraine (1939–1941) ....................................................................... 214
R o m a n H r y t s k i v . Ukrainian Uprising Army in modern Polish historiography
interpretation during the first years after Communism regime collaption
(late 1980s – middle 1990s) ........................................................................................................ 221
I n n a B o r o v s k a . The Germany unification in 1989–1990:
historiography of the problem ..................................................................................................... 229
V i k t o r i y a H e v k o . The Ukrainian–Polish relations in the context of the European
integration: historiographical review and source analysis ............................................................ 235
N a t a l i y a C h o r n a . Poland’s integration into NATO and the EU, its influence on the
development of the Polish-Ukrainian Relations at the end of the 80s of the 20th cent. – 2005:
historiography of the problem ..................................................................................................... 250
DISCUSSIONS
S t e p a n V i d n y a n s k y . The attempt of the comprehension of the past of Ukraine in
the context of world history......................................................................................................... 257
A l l a K y r y d o n . European integration course of Ukraine: adequacy of reality of
external policy choice ................................................................................................................ 270
METHODS OF WORLD HISTORY TEACHING
S e r h i y T r o y a n . Problems of teaching international relations in the school course of
postmodern history...................................................................................................................... 278

Україна–Європа–Світ

10

WORKS OF YOUNG RESEARCHERS
I n n a K v a t y r a . The features of the social-and-economical development of Poland in
the interwar period: historiographical review............................................................................... 293
O k s a n a P a r n e t a . International position of Poland and its foreign policy between
world wars period (1919–1939)................................................................................................... 302
U l a n a B e z p a l k o . Features of the social-and-political development of Poland
(1989–2004) ............................................................................................................................... 308
FOR TEACHERS OF THE UKRAINIAN INSTITUTIONS
M y h a j l o Y u r i y . Beginnings and early period of human culture ................................... 316
REVIEWS
V l o d z i m i e z h B o n u s y a k . L. Alexiyevets. Poland: Confirmation of the
Independent State 1918–1926. – Ternopil: Pidruchnyky & Posibnyky, 2006. – 448 p.................. 345
L e s y a A l e x i y e v e t s . History of the Anticommunist Revolutions. End of the 20th
Century: Central and South Eastern Europe / [Ed. by Yu. S. Novopashyn]; Institute of Slavic
Studies RAS. – М.: Nauka, 2007. – 397 p. .................................................................................. 348
Y a r o s l a v S e k o . South-Eastern Europe at the epoch of cardinal changes / Ed. by
A.A. Jazkovaya. – M.: Ves Mir, 2007. – 352 p. ........................................................................... 351
M y k o l a A l e x i y e v e t s , I n n a B o r o v s k a. Martynov A. Yu. United
Germany: since “Bonn” till “Berlin” Republic (1990–2005). Monograph. Series “Open
research conception”. – 5th edition. – K.: Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine.
– 2006. – 447 p. .......................................................................................................................... 354

Збірник наукових праць

11

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ У
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

З

а вікном – третє тисячоліття від народження
Христа... Світ вступив у третє тисячоліття нової
ери.
Осягаючи грандіозність історичних звершень, подій,
явищ та процесів, людство пильно вдивляється у минуле,
прагнучи зрозуміти себе, досягнення й втрати, відповісти на
питання, які завжди бентежили і надалі хвилюють. Людина
знову замислюється над сакраментальним “Historia est magistra
vitae”.
Сучасні реалії розвитку світової спільноти засвідчують,
що геополітичне та геоекономічне середовище, яке оточує
Україну, до речі, як й інші держави, стає динамічнішим,
взаємозалежнішим й швидкоплинним, зазнає значних якісних
змін. Тож зрозуміло, що майбутній розвиток кожної країни
відбуватиметься за формування нової системи координат у
світі. Їх становлення здійснюється під впливом трансформацій, які набувають світового
значення. Закономірно в умовах подальшої глобалізації дедалі більше зростає потреба
вивчення окремих країн, в т. ч. історії України у всесвітньо-історичному процесі, як і загалом
всесвітньої історії.
У цьому контексті всесвітня історія є не лише надійним інструментом пізнання
минулого, а й дієвим помічником у нинішніх реаліях, апробованим засобом визначення
орієнтирів на майбутнє. Чи можна уявити сучасну освічену людину, котра би не була
обізнана зі сферою всесвітньої історії? Котра не чула би про 7 чудес світу, Софію Київську,
Джорджа Вашингтона, Нобелівську лауреатку миру матір Терезу, Пола Маккартні, т.д.?
Складовими всесвітньої історії як науки є історія виникнення та розвитку наукових знань
різних предметів. Жодна історична дисципліна не має таких широких хронологічних меж, не
охоплює величезної кількості фактів, імен, явищ та процесів, могутнього вияву людського
духу. Всесвітня історія стає важливим і невід’ємним чинником життєдіяльності кожного
народу.
Важко переоцінити значення осмислення і виділення досліджень історії зарубіжних
країн як окремої галузі історичного знання у поглибленні національної історіографії та
підготовки сучасних фахівців з історії. Закономірно в умовах становлення Української
держави та євроатлантичних інтеграційних процесів дедалі більше зростає інтерес до
всесвітньої історії. З одного боку, це пов’язано з тим, що новизна геополітичного
самовизначення, вироблення концепції зовнішньополітичної стратегії України й практики її
реалізації потребують від науковців комплексного дослідження сучасного світу. З іншого,
українське відродження загострює увагу фахівців на необхідності розгляду зарубіжного
досвіду національно-державного розвитку як вагомого чинника у суверенізації народів.
Посилення ролі всесвітньої історії як науки, її вивчення особливо простежується нині в
контексті вимог і принципів Болонського процесу, за умови входження вищої школи
України в європейський і світовий освітньо-науковий процеси.
Як визначав Альберт Ейнштейн, у людства немає іншого вибору, крім того, що “бути
єдиним чи не бути взагалі”. Минуле нашої цивілізації є, передусім, минулим світу, а наша
історія – всесвітньою. В обмеженому і дедалі взаємопов’язанішому світі обов’язково
відчуваємо себе частиною глобальної цивілізації, яка розвивається і становить матрицю
загальних доль. Такий методологічний підхід підкреслює, що історія окремих країн і народів
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є невід’ємною складовою загальнолюдського розвитку і водночас унікальною частиною
цивілізації, становлення якої відбувалося й відбувається під впливом загальносвітових,
європейських і регіональних закономірностей. У цьому зв’язку викликає занепокоєння
перекіс у дослідницькій тематиці історичних студій українських авторів, де превалює
національна історія, яку, здебільшого, розглядають у вузьких рамках без урахування
реґіональних, європейських та світових контекстів, зокрема й “неукраїнських” питань.
Позатим обмеженість історичного процесу національними межами спотворює
інтелектуальний простір сучасного українського відродження, призводить до власного
нарцисизму, збіднює картину сучасного світу. Недостатнє вивчення світової історії, на нашу
думку, зумовлюється низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників. Сьогодні в Україні лише
формуються наукові школи із проблем зарубіжної історії, не спрацьовують на належному
рівні реформи у вищих навчальних закладах, які недостатньо уваги приділяють вивченню
всесвітньої історії на рівні сучасних вимог, підготовці фахівців із світової історії у
континуумі європейських стандартів зі знанням іноземних мов, самостійної роботи з
історичними джерелами, володінням методологічними навиками тощо. На жаль, наслідком
цього є відсутність комплексних наукових синтезів історії зарубіжних країн, недостатня, а,
головне, недоступна у силу обмежених накладів кількість наукових журналів й збірників з
питань всесвітньої історії для широкого загалу читачів. У той же час без вивчення
минувшини, насамперед, сусідніх народів (росіян, білорусів, поляків, угорців, чехів,
словенів, турків й інших), їхніх етнополітичних впливів на розвиток української нації є
неможливим відобразити державно-політичний шлях нашої країни, бо не може бути історії
України без світової історії. Адже, на історичну долю українського народу завжди мали
значний вплив геополітичні фактори, які були особливо відчутними у минулому столітті. Не
випадково за даними т. зв. “рейтингу впливу” Україна увійшла до першої п’ятірки держав
світу, на розвиток яких визначально вплинули події всесвітньої історії ХХ ст. Однак лише
національна історіографія неспроможна відтворити адекватне бачення впливів поліетнічного
світу, а відтак не здатна повноцінно забезпечити інтелектуальні потреби соціуму. Нині йти
вперед можна тільки споруджуючи мости взаєморозуміння між народами й країнами і
зміцнюючи тим самим переконаність у тому, що саме в єдності полягає різноманіття
людства. Його сучасному розвитку цього бачення світового співтовариства кинуто виклики.
Саме тому відчуваємо задоволення у зв’язку з тим, що наше запропоноване життєво важливе
джерело, яке є одночасно свідченням загального минулого людства і виявом віри в його
майбутнє, стане більш доступним студентству й широким масам читачів. Дати можливі
відповіді на ці виклики сучасності шляхом аналізу історії України у всесвітньо-історичному
процесі й досвіду інших країн, діалогу українських й зарубіжних істориків, донести цей
загальний скарб до молоді у світлі сучасних вимог і є та конкретна мета, яка зумовила появу
започаткованого збірника наукових праць з проблем світової історії.
При роботі над його виданням з усією відповідальністю усвідомлювали всю її
складність, проте сподівання на те, що результати нашої праці можуть мати певний інтерес
для історичної науки та освіти України й зарубіжних країн, сприяти поглибленню загального
науково-освітнього поступу різних народів зробили його реальністю. Упевнені, що в ньому
кожен читач, що цікавиться долею людей різних країн, бажає пізнати більше про всесвітню
історію, знайде для себе багато цікавого, повчального і корисного.
Ми відкриті – для науковців, викладачів, вчителів, студентів, учнів, дипломатів,
політиків, усіх, хто цікавиться світовою історією та питаннями минулого України у
всесвітньо-історичному процесі. Тож запрошуємо до співпраці, дискусії, діалогу!
Головний редактор
доктор історичних наук, професор
Леся Алексієвець

Збірник наукових праць
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У статті дається характеристика наукового доробку й
перспектив дослідницької діяльності викладачів кафедри, аналізується
тематика і характер їх праць, простежуються основні тенденції у
вивченні всесвітньої історії в публікаціях її науковців. Історіографічний процес подається
через призму п’ятнадцятилітнього існування історичного факультету в контексті
імперативів сучасної світової історичної думки.
Ключові слова: кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії,
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Є

вропейські університети здавна формувалися як центри не лише освітньої, а й
наукової діяльності. “Університет, – як зазначав славетний український історик
М. Грушевський, – є не лише школою, але й науковою інституцією, що дає
можливість … свобідно віддаватися вищим духовним інтересам, науковим студіям” [1,
с. 166]. Таке завдання ставили перед собою фундатори історичного факультету у 1993 р.,
визначали його мету: підготовка сучасних фахівців історії на основі національного і
зарубіжного науково-педагогічного досвіду. Посилення ролі науки, наукових досліджень
особливо простежується нині в контексті вимог і принципів Болонського процесу, за умови
входження вищої школи України в європейський і світовий освітньо-науковий процеси.
Науково-дослідницька діяльність кафедри нової і новітньої історії ТНПУ імені
Володимира Гнатюка ще зовсім, практично, не з’ясована вченими, хоча у працях
М. Алексієвця [2] наводяться деякі пріоритетні її напрямки. Метою цієї статті є узагальнення
колективного наукового доробку викладацького складу вищезазначеної кафедри, з’ясування
напрямів досліджень її професорів, доцентів й асистентів, їхніх зв’язків з практикою
навчально-методичної роботи, з громадсько-освітнім і виховним життям в університеті.
Професорсько-викладацький склад кафедри формувався протягом тривалого часу. На
час відкриття в ній нараховувалося 6 осіб. Упродовж останніх років чисельність
викладацького складу зростала і восени 2007 р. досягла 15 осіб, з них 3 доктори історичних
наук, професори, 12 кандидатів історичних наук, доцентів. З перших днів формування
кафедри кадрова політика проводилася не шляхом залучення до читання курсів з циклу
всесвітньої історії викладачів із традиційних кафедр, що існували у колишньому СРСР. Ми
розуміли, що викладати дисципліни із зарубіжної історії на новій науковій основі можуть
люди нового покоління зі знанням іноземних мов. Через це кадри підбирались, як правило,
саме з таких позицій. Але цього було замало. Саме тому в 1997 р. при кафедрі було відкрито
аспірантуру зі спеціальності “всесвітня історія”, а з 2004 р. уже навчалися випускники
нашого історичного факультету в докторантурі за означеною спеціальністю. За час існування
кафедри 21 особа захистила кандидатські дисертації, а випускниця факультету 1997 р. Леся
Алексієвець захистила докторську дисертацію в 2007 р. на тему “Польща в 1918–1926 рр.:
особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного
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устрою” (науковий консультант-доктор історичних наук, професор Ю. І. Макар) на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича. Лесю Алексієвець за значні успіхи у проведенні наукових досліджень при
підготовці докторської дисертації наказом ВАК України від 23.04.2008 р. № 268
нагороджено грамотою Вищої атестаційної комісії України як наймолодшого доктора
історичних наук України. Нині ще 2 докторанти готують докторські і 11 – кандидатські
дисертації. Випускники аспірантури кафедри працюють на інших кафедрах історичного
факультету, вищих навчальних закладах Тернопільської та інших областей України.
Створення молодого динамічного і дієздатного колективу кафедри дозволило виконувати
важливі фундаментальні та прикладні дослідження з проблематики всесвітньої історії. На
щиру людську вдячність за свою подвижницьку працю заслуговує весь сьогоднішній склад
кафедри, її працівники, автори ґрунтовних наукових праць та організатори багатьох
міжнародних і всеукраїнських наукових й науково-практичних конференцій, симпозіумів та
семінарів, завдяки яким їхні наукові результати знайшли широку читацьку аудиторію, стали
корисні для всіх, хто цікавиться всесвітньою історією. А приходилося проводити
дослідження “на ходу” у процесі навчально-виховного процесу за умов фінансовоекономічної скрути, дефіциту необхідного устаткування, матеріалів, коштів на відрядження
тощо. Тому наукові праці часто залишалися без завершальної фази – їх друку. Про це
відверто заявляли викладачі кафедри.
З проголошенням незалежної України для науковців відкрилися широкі можливості,
знято табу на окремі тематичні ніші, вивільнено їх від пресу цензури й ідеологічного диктату.
Це не могло не позначитися на розвитку вузівської історичної науки, підвищенні її ролі у
підготовці молодих науковців для країни. Тільки завдяки проголошенню Української держави
розпочався якісно вищий етап у розвитку національної історичної науки, стало можливим
проведення науково-об’єктивних досліджень, створення праць на новітній методологічній й
джерелознавчій основі, на наукових засадах вивчення української і зарубіжної історії.
Приємно відзначити, що нові тенденції у розвитку історичних досліджень яскраво
виявляються і в працях викладачів кафедри нової і новітньої історії та методики викладання
історії нашого університету. Динамічна науково-дослідницька діяльність її професорськовикладацького складу, високий потенціал науково-педагогічних кадрів дали змогу розширити і
поглибити дослідження, формування наукових напрямків і шкіл з вітчизняної та всесвітньої
історії. З переходом на кредитно-трансферну систему організації навчального процесу наука,
творчий пошук і викладачів, і студентів становлять основу підготовки сучасних фахівцівісториків, їх діяльності в нових умовах реформування вищої школи України.
Без сумніву, за час функціонування кафедри зроблено чимало. В умовах процесу
інтеграції української історичної науки у світовий історіографічний простір та
євроатлантичних і глобалізаційних процесів стає вагомішою роль викладачів кафедри нової і
новітньої історії та методики викладання історії, адже за своїм призначенням вона є
кафедрою всесвітньої історії, а, отже, зростає значення їхніх історичних досліджень. Можемо
без перебільшення стверджувати, що на кафедрі склалася своя наукова школа. Основними її
напрямками є: Україна у всесвітньо-історичному процесі; Україна в міжнародних
відносинах,
її
зовнішньополітична
діяльність
на
сучасному
етапі;
історія
західноєвропейського регіону і Галичини зокрема; історія слов’янського національного
відродження першої половини ХІХ – початку ХХ ст.; вузлові проблеми всесвітньої історії,
зокрема слов’янського світу; українська історична біографістика. Важливим засобом
поглиблення і розширення тематики став розвиток наукових досліджень у розрізі цілісної
комплексної кафедральної наукової проблеми “Україна (Тернопільщина) в контексті
європейської історії”. На кафедрі склалася міцна і змістовна науково-педагогічна база для
різноманітних історичних досліджень. Кафедра має кваліфіковані кадри професорськовикладацького складу, серед яких, ще раз відзначимо, – 3 доктори наук, професори,
12 кандидатів наук, доцентів. Розвиток наукового дослідництва на кафедрі й висока
кваліфікація кадрів дали змогу досягти значних успіхів у науково-дослідницькій роботі. Це
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засвідчує доробок викладачів, зусиллями яких лише за останні десять років (1997–2007 рр.)
опубліковано майже 500 наукових і навчально-методичних праць, проведено
22 всеукраїнських і міжнародних конференції, в тому числі на теми: “Україна – Польща:
шлях до європейської співдружності” (26–27 квітня 2001 р.), ІІІ міжнародна конференція
вчених “Україна – Польща: шлях до європейської співдружності” (16–17 травня 2002 р.),
“Україна – Польща: уроки Другої світової війни” (27 лютого 2003 р.), “Національнодержавне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму
85-річчя” (18–19 листопада 2003 р.), “Друга світова війна в історичній долі українського
народу” (20–21 травня 2005 р.) та ін. Особливий інтерес викликали науково-практичні
конференції “Інноваційні технології в процесі викладання історії” (28–29 жовтня 2000 р.),
“Національна історична освіта: погляд у ХХІ ст.” (16–17 травня 2002 р.) та ін. Ряд отриманих
наукових результатів мають вагоме практичне значення, визнані науковцями України і
зарубіжних країн.
Визначаючи новизну історичних досліджень професорсько-викладацького складу
кафедри, виходимо з того, що розвиток української історіографії без будь-яких ідеологій має
ґрунтуватися, на нашу думку, винятково на наукових критеріях з розробкою двох блоків
діалектично взаємопов’язаних проблем: власне історії України і всесвітньої історії з
врахуванням національних особливостей, які мають бути вписані в контекст один одного.
Саме на такому двоблоковому підході до вивчення історії і побудована кафедральна
програма наукових досліджень. Як відомо, проблема поєднання світової історії та
української не є чимось новим і оригінальним. Ще коли у ХVІІІ ст. існувала козацька
держава, то не викликало подиву, що відомі на той час науковці Великобританії і Німеччини,
які вирішили дослідити світову історію, два томи в її контексті призначили для історії
України. Один так називається “Geschichte der Ukraine und der Ukrainishen Kozaken”, другий
– “Geschiсhte der Königsreich der Galizia und Lodomeria”, автором яких був Жан Крістіан
Енгель. У різні часи наша історія нас пов’язувала з різними імперіями, різними народами. Це
все треба брати до уваги. В той же час українська історія, після того, як Антонович від’єднав
її від польської, а Грушевський – від російської, так і залишалася на рівні сепарації, замість
того, щоб вступити у більш зрілу фазу – погодження із всесвітньою історією, яка має настати
шляхом діалектичного опрацювання проблем української і всесвітньої історії. Цей етап не
настав ще й досі також тому, що більшість істориків, які, крім проблем української,
досліджуючи питання всесвітньої історії, були пройняті патріотичним ірраціоналізмом,
надто заанґажовані в політику і поєднували ідеологію та науку. Без сумніву, нам потрібно
мати свою національну історію, і ми мусимо її творити, але вона повинна бути у згоді із
загальносвітовою історією. Головна проблема й української, і значною мірою світової науки,
полягає в тому, що й досі існує українська історія, і окремо світова історія. Українська
історія звичайно трактується без поєднання зі світовою історією. Остання й досі ігнорує
існування України. Ми мусимо знайти таку розв’язку, де було би місце для української
історії в світовій, і для світової – в історії України.
З огляду на такий методологічний підхід у своїй діяльності спираємося на чотири
основні аспекти: діалектика історії України та всесвітньої історії, впливи домінуючих націй
на розвиток української історичної науки в ХІХ–ХХ ст. (погляд на взаємозв’язки української
і всесвітньої історії крізь проблему співвідношення політичних і культурних домінувань,
зв’язок української історичної науки з європейською, еволюція домінувань над українською
історичною наукою та її причини); українська історична наука ХІХ–ХХ ст. у всесвітньоісторичному контексті, концепції та періодизації (основні етапи і періодизація розвитку
української історичної науки в європейському та всесвітньо-історичному контексті,
засадничі аспекти основних дискусій щодо України в сучасному науковому світі крізь
призму минулого, тяглість і неперервність основних концепцій); схеми української і
всесвітньої історії в ХІХ–ХХ ст. – зміни світобачення. Успішне їх вирішення, на наше
переконання, знаменуватиме вступ у новий етап розвитку і світової історичної науки, і
взаємопов’язаний та взаємозумовлений цим вступом поступовий перехід української
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історичної науки від пострадянського періоду, власне, в українську добу. Сьогодні, на жаль,
українська історична наука ще не має власної науково-дослідницької концепції історії
України в її національно-державному вимірі, котра би знаходилась у відповідності зі
світовою історією. Є російська, польська, єврейська та інші схеми історії України, які
перебувають у протиріччі й не відповідають одна одній, що цілком зрозуміло, не враховують
й ігнорують специфіку українського історичного процесу в контексті історії Європи і світу.
Історики повинні осмислити всесвітню історію так, щоб у ній знайшлося місце і для України.
Тому фахівці в галузях “Історії України” і “Всесвітньої історії” мають працювати у тісній
співпраці, взаємодопомозі та взаєморозумінні.
Аналізуючи наукові історичні дослідження кафедри, треба відзначити, що її викладачі
органічно поєднують свої наукові інтереси в діалектичній єдності національної і всесвітньої
історії. Тож природним є чітке визначення на кафедрі двох основних наукових проблем:
міжнародні відносини і зовнішня політика України в умовах глобалізації та українська і
зарубіжна біографістика. Відзначимо певні позитивні зрушення щодо тематичної
спрямованості й наукового рівня дослідження викладачами проблем всесвітньої історії.
Однією з помітних сучасних тенденцій наукового доробку кафедри стало зростання інтересу
молодих дослідників до питань історії зарубіжних країн та міжнародних відносин, які, як
відомо, впродовж тривалого часу фальсифікувалися і на початок 1990-х років виявилися
деформованими численними “білими” і “чорними” плямами. Свідченням цього є, наприклад,
той факт, що за спеціальністю “всесвітня історія” було захищено 1 докторську і
7 кандидатських дисертацій. Про це свідчить і аналіз публікацій викладачів, у яких на основі
поступового засвоєння новітніх методів і методик науково-дослідницької роботи
висвітлюються окремі питання всесвітньої історії, в тому числі такі, що раніше вони
обходили. Всього, за нашими підрахунками, впродовж 1997–2007 рр. було надруковано
167 наукових статей, повідомлень, історіографічних оглядів та рецензій із всесвітньої історії.
Дедалі частіше їх предметом дослідження стають проблеми міжнародних відносин і
зовнішньополітичних зв’язків України з іншими державами світу, зокрема, слід відзначити
праці про еволюцію зовнішньої політики України в умовах глобалізації (М. Алексієвець і
Я. Секо), про українсько-польські (Л. Алексієвець, В. Гевко, Н. Чорна), українсько-російські
(А. Дмитрук), українсько-британські (А. Грубінко), українсько-чеські (О. Цуп), українськонімецькі (М. Алексієвець, О. Валіон, В. Гаврилюк) економічні та культурно-освітні
відносини на сучасному етапі. Високу позитивну оцінку на сторінках всеукраїнських
часописів отримало ґрунтовне дослідження Л. Алексієвець “Польща в 1918–1926 рр.:
особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного
устрою” [3]. Аналітичні статті з історії США, Франції і Великої Британії опублікувала
кандидат історичних наук, доцент І. М. Боровська. Аспірантка Н. Чорна у дисертаційній
праці дослідила тему: “Інтеграція Польщі до НАТО і ЄС та її вплив на розвиток польськоукраїнських відносин”, а дослідниця І. Кватира у своїй дисертації з’ясувала особливості
соціально-економічного розвитку Польщі наприкінці 1980-х р. – 2005 р. Із переходом на нові
методологічні позиції історичних досліджень викладачі кафедри відкинули марксистськоленінський формаційний підхід щодо вивчення історії зарубіжних країн та схему
періодизації новітньої історії країн Європи й Америки, в основі якої лежали так звані “етапи
загальної кризи капіталізму”. Щодо відображення різних питань й аспектів світового
розвитку, то найбільша увага приділяється висвітленню проблем новітньої історії зарубіжних
країн і становлення системи міжнародних відносин в умовах геополітичних змін на
сучасному етапі. І це, мабуть, є цілком виправданим і закономірним явищем. Як зазначає
відомий український історик С. Віднянський, – “по-перше, новітня історія людства, зокрема
ХХ ст., є одним із найбільш складних, динамічних і багатих на важливі події періодів
європейської та світової історії. По-друге, цей багато в чому переломний період в історії
європейської та світової цивілізації зазнав найбільшої фальсифікації і спотворення в
історичній, зокрема радянській науці, був і подекуди все ще залишається найбільш
заполітизованим на сторінках численних наукових праць і навчальних та науково-
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популярних видань” [4, с. 175]. У зв’язку з цим, можемо стверджувати про наукову й
практичну значущість історичних досліджень кафедри з проблем циклу всесвітньої історії.
Зі здобуттям Україною незалежності виникли передумови для справді об’єктивного
дослідження української і зарубіжної біографістики, вивчення історії в особах, наукової і
творчої спадщини вчених, громадсько-політичних, культурних і державних діячів, які
зробили свій внесок у розвиток вітчизняної та світової культури. Важливо висвітлити
життєвий і творчий шлях таких людей, показати їхні праці в контексті сучасного
національно-духовного відродження. Такий методологічний підхід сприяв індивідуалізації
всесвітньо-історичного процесу, реконструкції особистості й відповідної епохи. Аналізуючи
наукові історичні дослідження викладачів кафедри, зазначимо про зростання кількості
біографічних розвідок, що природно зумовлене їхнім бажанням повернути народові забуті
імена й відтворити саму історію в портретах її творців. Відповідю на виникнення гострої
потреби в реабілітації всіх форм суспільного життя було звернення до дослідження
національної і зарубіжної культури й науки, заповнення “білих плям” в історичному процесі,
переосмислення особистості в історії. На кафедрі спостерігається системний розвиток
наукових біографічних досліджень, повернення реальних осіб та об’єктивної істини
історичної біографістики. Тут створена наукова школа з історичної біографістики (керівник –
доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Микола
Миронович Алексієвець, під керівництвом якого успішно захистили кандидатські дисертації
12 аспірантів, проблематика досліджень яких присвячена життю і творчості видатних
українських учених, державних, громадсько-політичних та культурних діячів). Шість
аспірантів і здобувачів продовжують розробляти ці наукові проблеми.
Так, Віктор Савенко у дисертаційному дослідженні “Роль наукового товариства
ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст. – початок
ХХ ст.)”, захищеному у 1997 р. в Чернівецькому національному університеті
ім. Ю. Федьковича, висвітлив практичну діяльність членів НТШ крізь призму українського
національного відродження в окремий період та їх вплив на розвиток української науки, на
піднесення її ролі й значення у зарубіжній культурі та репрезентації у світовій науці. У
цьому ж році Іван Зуляк теж на спеціалізованій раді Чернівецького університету
ім. Ю. Федьковича захистив кандидатську дисертацію по темі “Діяльність товариства
“Просвіта” у національно-культурному відродженні українського народу Східної Галичини
(друга пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)”.
Іван Куций у дисертації “Рецепція національної історії в українській науковоісторичній думці Галичини (1830-і – 1894 рр.)”, яку захистив у Львівському національному
університеті ім. І. Франка за спеціальністю: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни, комплексно дослідив особливості сприйняття та
інтерпретації національної історії у синтетично-узагальнюючих працях українських
істориків Галичини 1830-х – 1894 рр., а також вплив цих науково-історичних інтерпретацій
на процес національної самоідентифікації галицьких українців.
У дисертації на тему “Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському
національному відродженні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)” Надія Білик (Лиса) здійснила
дослідження життя й творчості Б. С. Лепкого через призму української національної ідеї,
розкрила процес становлення й еволюції його національно-патріотичних поглядів,
проаналізувала роль письменницької, наукової, культурно-просвітньої та громадськополітичної діяльності славетного діяча в українському національному відродженні,
піднесенні національної свідомості українського народу та у поглибленні інтеграції України
у світовий культурний процес.
Ігор Іванюта у дисертаційній праці “Наукова та громадсько-політична діяльність
академіка Володимира Гнатюка в контексті українського національного відродження кінця
ХХ – початку ХХ ст.” головну увагу приділив висвітленню змісту, формам і напрямкам цієї
діяльності, розкрив процес становлення та розвитку світогляду і наукових поглядів
визначного українського вченого, з’ясував його роль у становленні й розвитку Наукового
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товариства імені Шевченка, охарактеризував етнографічну діяльність В. Гнатюка, його роль
у світовій історичній науці.
Продовженню розробки проблеми “Ролі В. Гнатюка в українському національному
відродженні (кін. ХІХ – початок ХХ ст.)” присвячена кандидатська робота Бориса Раковича,
у якій він досліджує науково-методологічні та концептуальні засади національного
відродження в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. та ролі В. Гнатюка у їх практичному
здійсненні.
Комплексний аналіз науково-методологічних основ національного відродження, які
розробив М. Грушевський, основні напрямки культурно-освітньої діяльності видатного
українського історика, його місце та роль у національно-культурному житті України
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., його науково-організаційну працю в Науковому
товаристві ім. Шевченка у Львові та Українському науковому товаристві у Києві висвітлила
Оксана Валіон у дисертації “Роль М. Грушевського у національно-культурному відродженні
українського народу (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)”.
Дослідженню багатогранної діяльності видатного українського історика і громадськополітичного діяча М. Грушевського у розбудові НТШ й перетворенню його в
загальноукраїнську наукову установу, своєрідну українську академію наук, присвячена
також цікава наукова стаття кандидата історичних наук, доцента В. Савенка [5].
Андрій Кліш у своїй праці “Громадсько-політична та наукова діяльність Кирила
Студинського” дослідив багатогранну наукову та громадську діяльність уродженця
Тернопільщини, професора Львівського університету, академіка Кирила Студинського: на
основі вивчення і вітчизняної, і зарубіжної літератури показав його внесок у духовну
культуру та національно-державну розбудову України в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.
Питання багатогранного впливу одного з найвизначніших діячів і серед духовенства, і
серед світської інтелігенції першої половини ХХ ст. – Митрополита Української грекокатолицької церкви Андрея Шептицького на суспільно-культурні процеси в Галичині,
еволюцію його політичної програми в контексті боротьби українського народу за соборність
і незалежність України подав Любомир Крупа у дисертації “Вплив Митрополита Андрея
Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ – першої
половини ХХ ст.”.
Здобувач Богдан Стула у праці “Науково-просвітницька та громадсько-політична
діяльність Йосифа Сліпого” досліджує роль визначного українського церковного діяча,
Патріарха УГКЦ, Кардинала у духовному й суспільно-політичному житті. Випускниця
факультету Г. Гнат присвятила своє дослідження проблемі місця й ролі Йосифа Сліпого у
духовній історії України.
Кандидатська дисертація Ірини Федорів “Наукова і громадсько-політична діяльність
Мирона Кордуби (1876–1947 рр.)” розкриває формування М. Кордуби як особистості,
науковця й громадсько-політичного діяча України, характеризує його життя і діяльність у
контексті українського національного відродження, визначає вплив М. Грушевського на
становлення наукового світогляду М. Кордуби та висвітлює їхні творчі взаємини і
співпрацю. Авторка теоретично обґрунтувала національно-державницьку концепцію
визначного українського історика, проаналізувала проблему етногенезу українців в
інтерпретації М. Кордуби та його досліджень традицій національного державотворення, а
також зробила спробу об’єктивно оцінити внесок М. Кордуби у розвиток вітчизняної
історіографії та відродження Української держави. Уперше в українській історіографії
І. Федорів всебічно розкрила місце М. Кордуби в історії України наприкінці ХІХ – першій
половині ХХ ст. у своїй монографії [6].
Висвітленню суспільно-політичної та наукової діяльності відомого українського
вченого, історика, поета, громадсько-політичного діяча першої половини ХХ ст. О. КандибиОльжича, його місця і ролі у створенні та розбудові культурної реферантури ПУН і
Української Національної Ради, розкриттю наукової спадщини вченого присвячена
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кандидатська дисертація Лесі Ковалишин “Суспільно-політична та наукова діяльність
О. Кандиби-Ольжича у першій половині ХХ століття”.
Наталія Григорук у дисертаційній праці “Наукова та громадська діяльність Миколи
Чубатого (1889–1975 рр.)” показала життя і діяльність визначного історика України,
професора, доктора, педагога, політика і журналіста, який вніс вагомий внесок у вивчення
етногенезу українського народу, в історію українського права та історію української церкви.
Авторка головну увагу приділила змісту, формам і напрямкам діяльності вченого,
теоретично обґрунтувала його концепцію походження українського народу, встановила
місце М. Чубатого в духовній історії України, зокрема Тернопільщини. Молода дослідниця
опублікувала з теми дисертації ґрунтовну монографію: “Микола Чубатий як історик
України” [7], яка набула широкого резонансу в Україні та за кордоном.
Показу ролі та місця в духовній історії України Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, розглядові
його життєвого і творчого шляху присвячена дисертація і монографія Оксани Ятищук
“Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко в духовній історії України” [8]. Авторка основну
увагу привернула до ролі Квітки-Основ’яненка в суспільному житті Слобожанщини другої
половини ХVІІІ – початку ХХ ст.
На висвітленні життя й творчості визначного українського вченого-хіміка,
громадського діяча, показові змісту, форм й напрямків його діяльності, формуванні
славетного нашого земляка як особистості, науковця й громадського діяча акцентувала увагу
асистентка кафедри Тетяна Лахманюк у кандидатській праці “Наукова і громадськополітична діяльність І. Горбачевського”.
Дослідження здобувача Дмитра Дембіцького присвячене показу життя і творчої
діяльності визначного українського публіциста, політичного діяча, літературного критика,
ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова, впливові його ідей на молодь у
передвоєнний час, які й стали ідеологічним обґрунтуванням діяльності ОУН.
Аспірантка Христина Шкіра у своїй дисертаційній праці простудіювала життя і творчу
спадщину визначного українського археолога й історика, дійсного члена Української Вільної
Академії Наук у США, Почесного професора Національного університету “КиєвоМогилянська академія” Михайла Брайчевського, становлення його як вченого й особистості,
науково-методологічні та концептуальні засади походження слов’янських народів, концепції
вченого щодо вітчизняної історії першого тисячоліття нашої ери та суспільно-економічних
чинників топографічної еволюції поселень Середньої Наддніпрянщини ХІ–ХІІІ ст. ст.
Відома дослідниця Леся Алексієвець у кандидатській дисертації “Києво-Могилянська
академія у суспільному житті України і зарубіжних слов’янських країн (ХVІІ–ХVІІІ ст. ст.)”
та у низці наукових праць, у т. ч. 4-х монографіях [9], показала роль києво-могилянців у
суспільному і духовному житті України ХVІІ–ХVІІІ ст. ст. Як ключові розглядала постаті
фундаторів першої вищої школи України, її професорів та визначних вихованців, висвітлила
участь могилянців у відродженні Української держави, простежила їх зв’язки з козацтвом,
Гетьманською державою, розкрила роль києво-могилянців у єднанні українських земель та
інтеграції України у загальнослов’янський і світовий культурні процеси.
Молоді науковці Ярослав Секо, Сергій Бондаренко крізь призму своїх дисертацій у
ґрунтовній статті “В’ячеслав Чорновіл: постать на тлі доби” на основі новітніх джерел
всебічно та аргументовано проаналізували багатогранну громадсько-політичну діяльність
В. Чорновола, його внесок у процес українського націотворення 1960-х – 1990-х років [10].
Аспірантка Юлія Юрків у своїй дисертаційній праці “Українські жіночі організації та їх
роль у національно-політичному житті Східної Галичини (1917–1939 рр.)” комплексно
досліджує історію українських жіночих організацій, їх лідерок М. Рудницької,
О. Кисілевської та ін. у відновленні й становленні галицького руху жіноцтва, його
репрезентації у міжнародному жіночому русі.
Окремо слід виокремити у цьому контексті науково-дослідницьку діяльність доктора
історичних наук, професора Богдана Трофим’яка, який, на превеликий жаль, рано пішов із
життя. У його доробку майже 50 наукових і науково-методичних праць з історії гімнастично-
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спортивних організацій в національно-визвольному русі Галичини другої половини ХІХ ст. –
першої половини ХХ ст. Б. Трофим’як у 2003 р. успішно захистив докторську дисертацію в
Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича, Інституті народознавства НАН України,
науковим консультантом якого був відомий український історик Я. Р. Дашкевич, доктор
історичних наук, професор, керівник Львівського відділення Інституту української
археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України. За темою дисертації
Б. Трофим’як опублікував 35 наукових праць, у т. ч. 2 монографії [11], які знайшли
позитивний відгук у наукової громадськості України. У них досліджено основні етапи
становлення та діяльності спортивно-гімнастичних організацій Галичини впродовж майже
ста років – з другої половини ХІХ ст. і до завершення Другої світової війни, діяльність їх
провідних очільників в контексті українського національного відродження та репрезентації в
міжнародному гімнастично-спортивному русі.
У межах роботи Тернопільської наукової школи з української історичної біографістики
проведено низку конференцій, присвячених життю українських видатних діячів, учених
політиків, видано спеціальні видання [12], опубліковано понад 300 наукових праць. 25–
26 травня 2005 р. на базі історичного факультету нашого університету проведено
всеукраїнську конференцію “Українська історична біографістика: забуте і невідоме” за
участю провідних науковців України з цієї проблематики. Значним досягненням Школи з
біографістики стало видання “Українська історична біографістика: забуте і невідоме” (За ред.
проф. Алексієвця М. М. – Част. 1. – Тернопіль: Лілея, 2005. – 352 с.) [13]. Означена праця
присвячена дослідженню історії України в особах, науковій і творчій спадщині вітчизняних
учених, громадсько-політичних, культурних і державних діячів ХVІІ–ХХ ст., які зробили
значний внесок у розвиток і становлення української державності. Увагу авторів привернули
такі славетні національні постаті, як П. Могила, Д. Зубрицький, Г. Квітка-Основ’яненко,
І. Горбачевський, А. Шептицький, М. Грушевський, К. Студинський, В. Гнатюк, Б. Лепкий,
М. Кордуба, М. Чубатий, Й. Сліпий, О. Кандиба-Ольжич, Д. Донцов, М. Брайчевський,
В. Чорновіл, М. Рудницька та ін. Ця спеціальна тематична монографія стала внеском в
українську національну історіографію, є корисною для викладачів, студентів, усіх, хто
цікавиться історією України, хоче пізнати життя і творчість її визначних державних,
громадсько-політичних і культурних діячів. Адже аналіз і розвиток біографічних досліджень
в історичному контексті – надзвичайно важливий напрямок історичної науки з огляду на
сучасні завдання розбудови Української держави. Нагальним завданням українських
істориків, на нашу думку, є дальший розвиток національної історичної біографістики як
пріоритету, що покликаний створити нову українську історію в особах, науково-пізнавальне
та виховне значення якої просто неоціненне.
Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням змісту та методики
викладання історії у вузах й загальноосвітніх школах України. У цьому зв’язку виокремимо
науково-методичні праці доц. Н. Ігнатенко [14]. За останні три роки викладачі створили та
оновили авторські навчальні програми з фундаментальних дисциплін циклу всесвітньої
історії та спеціальних курсів, які враховують сучасні наукові підходи, методологію та методи
активізації навчання в контексті вимог і принципів Болонського процесу. На сьогодні
викладачі кафедри напрацювали і послідовно впроваджують в навчальний процес методику
модульно-трансферного вивчення дисциплін. Розроблено курси нових навчальних дисциплін
і спецкурсів. Значну увагу всі викладачі кафедри приділяють розробці проблем організації
індивідуальної та самостійної роботи студентів, пошуку нових форм контролю, головним
напрямком у якому, на думку автора, є індивідуальна робота з нашим студентом. З метою її
вдосконалення останнім часом кафедра підготувала і опублікувала на допомогу викладачам
й студентам ряд новітніх навчально-методичних посібників [15], які знайшли схвальну
оцінку у викладачів вищих навчальних закладів України. Окремо виділимо у цьому зв’язку
навчальні посібники для студентів історичних факультетів України: “Новітня історія
Польщі” [16], підготовлений доктором історичних наук, професором Л. Алексієвець та
“Історія світової культури” [17], написаний доктором історичних наук, професором
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М. М. Алексієвцем та кандидатом історичних наук, доцентом О. І. Шамою. Нині викладачі
кафедри працюють над підготовкою синтетичного навчального посібника “Історія
слов’янських народів”.
Науковці кафедри щорічно беруть участь в багатьох міжнародних конгресах,
симпозіумах, загальноукраїнських та регіональних наукових конференціях, практикується
стажування викладачів за кордоном, кафедра підтримує зв’язки з відомими у світі
університетами. При кафедрі успішно функціонує Українсько-польська школа молодих
учених (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Л. М. Алексієвець). Члени
кафедри беруть активну участь у підготовці збірника наукових праць викладачів історичного
факультету нашого університету “Наукові записки. Серія: Історія”, головним редактором
якого був майже 15 років доктор історичних наук, професор М. М. Алексієвець. Викладачі
кафедри виступають офіційними опонентами, рецензентами докторських і кандидатських
дисертацій, є членами вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій,
здійснюють наукове керівництво при підготовці курсових, дипломних та магістерських
праць студентів.
Кращі традиції науково-дослідницької роботи кафедри примножують студентинауковці. На кафедрі проводиться значна робота із залучення студентів до наукового
пошуку. Працюють науково-проблемні групи, гуртки, інформаційно-аналітичні клуби й
центри. Всіма формами охоплено майже 250 студентів, котрі за 1997–2007 рр. опублікували
майже 250 наукових праць у всеукраїнських, регіональних виданнях, взяли участь у майже
20 міжнародних, всеукраїнських, регіональних, вузівських конференціях і конкурсах.
27 молодих науковців стали переможцями і лауреатами, 5 студентів перемогли на
всеукраїнських олімпіадах з історії. Природно, що саме в такій спадкоємності різних
поколінь дослідників української і всесвітньої історії може бути забезпечений постійний
розвиток української історичної науки та самого народу. “Пам’ятайте, що народ, який не
знає або загубив знання свого минулого з його духовними скарбами, – зауважив Патріарх
Йосиф Сліпий, – вмирає і зникає з лиця землі. Рідна наука окрилює народ до лету на
вершини зрілого серед народів світу народу” [18, с. 81].
Нас має втішати думка, що пошук нових сучасних магістральних шляхів розвитку
історичної науки триває. Наша науково-дослідницька робота ставатиме більш суспільно
необхідною, а, отже, і результати історичних досліджень будуть вагомішими.
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З

моменту появи вчення Христа виникли самі різні його тлумачення, які після
тривалої боротьби оформлювалися у прийнятне для більшості ієрархів єдине
вчення. Однак, ця єдність існувала лише до певного моменту. Християнство
постійно струшували розколи, що супроводжувалися появою різних єресей. Частина з них
виживала і навіть оформлювалася у самостійні течії. Особливо зростала роль цих
розбіжностей в залежності від того, наскільки вони підтримувалися державною владою.
Однією із таких єресей і було монофелітство, з яким значною мірою, було пов’язане життя
Візантійської імперії, а також політика імператорів у VII ст.
Для того, щоб повніше уявити вплив монофелітства на перебіг внутрішньо- і
зовнішньополітичних подій у Візантії VII ст. необхідно повернутися на три століття назад,
до IV ст., часу виникнення так званої тринітарної проблеми. Загострення її було ініційоване
александрійським пресвітером Арієм, який виступив проти ідеї єдиносутності Бога-Отця і
Бога-Сина, а отже, і проти ідеї божественості Христа. Арія було засуджено І Нікейським
вселенським собором (325 р.) та відправлено у заслання. Але само аріанство продовжувало
існувати. Мало того, декілька римських імператорів прийняли сторону аріан. Лише завдяки
політиці імператора Феодосія І, аріанство було засуджене на ІІ Константинопольському
вселенському соборі (381 р.). Однак, навіть і після своєї поразки, аріанство до VI–VII ст.
було популярним серед “варварських народів”: готів, вандалів, лангобардів [10, с. 43; 12,
с. 33].
Тринітарні суперечки були тісно пов’язані з основним христологічним питанням – про
поєднання божественого й людського у Христі. У V ст. Константинопольський патріарх
Несторій висунув тезу про те, що діву Марію слід називати не Богородицею а
Христородицею, оскільки вона народила не Бога, а людину Христа, до якого божество
приєдналося пізніше і перебувало в ньому як у храмі [2, с. 58; 10, с. 128].
Несторіанство було засуджене на ІІІ Вселенському соборі в Ефесі 431 р. Однак,
суперечки не вщухали. Рятуючись від переслідування ортодоксальної церкви, несторіани
емігрували до Персії і на соборі 499 р. оголосили про відокремлення від
Константинопольської церкви, утворивши власний патріархат із резиденцією у м.СелевкіяКтесифон (Багдад). Ця частина християн стала називатися халдейськими християнами (за
своєю богослужбовою мовою). З Персії частина християн переселилася до Індії, де за іменем
свого легендарного вчителя стала називатися християнами св.Фоми (фомітами) [10, с. 128].
Засудження несторіанства призвело до виникнення, як противаги останньому, нової
течії у християнстві, що отримало назву монофізитства ( від грець. monos – один і physis –
природа). Загостренню внутрішньоцерковної боротьби сприяли також і претензії
Александрійського патріарха Діоскора на домінування серед східних патріархатів. Приводом
для виникнення нової дискуссії стала справа архімандрита Євтихія, який стверджував, що
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при поєднанні двох природ у Христі людське начало поглинажться божественим і, таким
чином, Христос має лише одну природу – божествену [2, с. 58–59; 10, с. 122].
Так як Євтихій був лідером константинопольського монашества (воно досить сильно
впливало на візантійську політику), а також хрещеним батьком вельми впливового при дворі
головного камергера Хрисанфія, він домігся появи рескрипту візантійського імператора
Феодосія ІІ зі справ віри. Ним заперечувалися всі віровизнання, крім тих, які прихильно
ставилися до монофізитства. Отже, уперше в історії, імператор узяв на себе роль вищого
судді у церковних справах [3, с. 202].
Через рік після появи імператорського рескрипту, у 449 р. на соборі в Ефесі, патріарх
Діоскор за підтримки все того ж імператора Феодосія змусив християнську церкву визнати
монофізитство. Однак, проти рішення собору виступив папський легат Іларій. Він втік до
Риму, де папа Лев І оголосив Діоскора відлученим від церкви. Після смерті Феодосія ІІ у
450 р. його наступник Маркіян, що одружівся із сестрою імператора Пульхерією, виступив
проти монофізитства. У 451 р. вчення монофізитів було засуджене IV Халкідонським
вселенським собором. Однак рішення собору не були прийняті у Єгипті та Вірменії, а також
частково у Сирії та Палестині, де пізніше виникли самостійні монофізитські церкви [10,
с. 123].
Таким чином, із суто релігійної проблеми монофізитство виросло у символ політичного
сепаратизму. За догматичними дискусіями про природу Христа приховувалося складне
переплетення економічних, політичних та соціальних протиріч між Візантією та населенням
ряду її провінції, що викликали ряд повстань християн-монофізитів (Александрія – 457,
Єрусалим – 458, Антіохія – 468) та затяжну збройну боротьбу. Уряд імперії був змушений
змінювати політику в залежності від посилення або ослаблення руху монофізитів. В кінці
кінців у 519 р. імператор Юстин І остаточно заборонив монофізитство. Монофізитських
ієрархів позбавили своїх місць та змусили рятуватися втечею до Єгипту [10, с. 123; 12,
с. 291].
Після рішення Халкідонського собору залишилося відкритим ще одне питання: як
пояснити безгрішність Христа, якщо він воістину людина.
Константинопольський патріарх Сергій (610–638), бажаючи владнати це питання, а
також шукаючи шляхів поєднання з монофізитами в Сирії та Єгипті, проголосив, що у
Христа тільки одна воля, Боголюдська. Отже, виникло нове християнське богословськодогматичне вчення – монофелітство (від грецького monos – один і thelema – воля) [7, с. 141].
Монофелітство набуло неабиякої підтримки завдяки втручанню у хід справ
візантійського імператора Іраклія (610–641). Часи його правління – це період кризи
Візантійської імперії. За словами французького історика А. Гійу: “Блискучі військові та
політичні перемоги Юстиніана (візантійського імператора у 527–565 рр. – В. О.) спустошили
державну скарбницю, так і не прв’язавши до грецької держави ні латинського Заходу, не
дивлячись на утворення там у кінці VI ст. Італійського екзархату зі столицею у Равенні і
Африканського екзархату зі столицею у Карфагені, ні несторіянську, або (чи) монофізитську
Сирію, ні коптський Єгипет, який за релігійним провінціалізмом виношував свою локальну
автономію паралельно адміністративній і догматичній ортодоксальності центральної влади”
[1, с. 19].
Єдності держави загрожував конфлікт, що розпочався між Візантією та Іраном. На
момент сходження Іраклія на престол сасанідський шах Хосров ІІ підкорив колишні
візантійські провінції: Сирію, Фінікію, Вірменію, Кападокію та Палестину. У 614 р. був
захоплений Єрусалим. Здобувши це місто перси позбавили життя декілька десятків тисяч
християн і пограбували храм Гроба Господня. У 616 р. розпочалося перське завоювання
Єгипту. У 626 р. аваро-слов’яно-гепідські війська підійшли до Константинополя і вперше в
історії взяли його в облогу. Але здобути візантійську столицю їм не вдалося [5, с. 460–461;
11, с. 35–36].
У цей трагічний для імперії час у храмі Св. Софії у Константинополі імператор Іраклій
дав клятву жити і померти разом зі своїм народом. Церкви пожертвували частину свого
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майна. На ці кошти були найняті варвари і серед них 40 тис. хазарів. В декілька походів
Іраклій розбив персів. У великій Ніневійській битві Хосров загинув, а Іраклій, здобувши
перемогу, підписав вигідний для себе мир. В результаті його до складу Візантійської імперії
були повернуті східні провінції [9, с. 140].
Однак ситуація у відвойованих землях була неспокійною. Адже тут домінувало
монофізитство. Знову загострилися релігійні конфлікти.
У цій ситуації монофелітство повинно було, на думку Іраклія, стати містком для
примирення населення різних частин імперії. Політична єдність імперії могла грунтуватися
тільки на єдності релігійній, але цієї єдності не було, оскільки мільйони підданих
сповідували монофізитство. Іраклій вважав, що зобивши крок на зустріч монофізитам –
поступкою про одну волю у Христі, вдасться приєднати останніх. Причому, він вважав, що і
ортодоксальна церква після такої поступки не зазнає утиску. До цієї думки імператор
прийщов під час свого перебування у Вірменії та Колхіді. Тут у імператора склалися приязні
стосунки із митрополитом-монофізитом Кіром [6, с. 79].
Перша спроба об’єднати монофізитів із православними була здійснена у Єгипті. Адже
тут на 300 тис. прибічників православ’я приходилося 5-6 млн монофізитів. Справу
об’єднання Іраклій доручив Кіру, який тепер став патріархом Александрійським [3, с. 237; 6,
с. 80–81].
Противники називали цю унію – “водяною”. Іронічно вказуючи на її тимчасовий
характер. Так вони відповідали на заяви монофізитів, що “сам собор Халкідонський прийшов
до нас, а не ми до нього” [6; 82].
Спроба Іраклія не призвела до стійкого об’єднання. І тоді влада вирішила вдатися до
силових дій. Посилилися репресій на Сході по відношенню до тих, хто не визнавав догматів
Халкідонського собору. Антимонофізитські заходи в Сирії, Палестині та Єгипті
доповнювалися гоніннями на юдеїв [5, с. 460–461].
В цій атмосфері Візантія недооцінила більш серйозну для неї проблему. Якраз у кінці
620-х – на початку 630-х рр. на Сході отримав поширення іслам. Арабські мусульманські
правителі – халіфи приступили до військових дій.
Перше вторгнення розпочалося у 622 р., однак цілеспрямовано – лише з 634 р. Тією ж
осінню араби розбили візантійців у битві на р.Ярмук. На початку наступного року був
захоплений Дамаск. Єрусалим, звідки імператор раніше вивіз дві святині, був здобутий після
двохрічної облоги у 637 р., а Антіохія – у 639 р. У кінці 639 р. араби вторглися до Єгипту. На
початку 40-х рр. VII ст. вся ця багата провінція була втрачена для імперії [8, с. 171].
Населення завойованих земель віднеслося спокійно як до перських, так і до арабських
завойовників. Однак, якщо перси для монофізитів Сирії та Єгипту були етнічно і релігійно
чужими, то араби були спорідненими для них племенами. Майже всі вони були нащадками
тих, хто раніше вторгся у ці землі із пустелі; причому постійне проникнення продовжувалося
через аравійський кордон і Червоне море. Іслам, що сповідувався Магометом, вважався
більш близькою ім релігією, аніж халкідонське православ’я греків. Місцеве населення вітало
завойовників, які виявили релігійну терпимість і до того ж обклали їх більш низькими
податками. Мало того, у зростаючій кількості населення колишніх візантійських провінцій
наверталося у мусульманство і навіть воювало на боці арабських халіфів. Так, після
створення халіфами військового флоту бійцями на кораблях хоча і виступали самі араби, але
керували судами зазвичай копти або яковіти, які не вагаючись виступали проти греків.
Наслідком цього стало захоплення арабами о.Кіпру [8, с. 171–172].
В умовах нової загрози, тепер вже арабської, імператор із новою силою шукає спроб
примирення православних і монофізитів. У 636 р. Константинопольським патріархом
Сергієм був складений проект документу, який у 638 р. був підписаний Іраклієм і
опублікований під назвою “Ектезіс”, тобто “Викладення”, який був визнаний на
константинопольському соборі таким, що згідний із апостольським вченням. Саме у
“Ектезісі” було введено догмат єдиної божественої волі во Христі при двох єстествах. Однак
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цей документ не відіграв великого значення. Він не зміг примирити православних із
монофізитами [11, с. 68–69].
“Ектезіс” викликав і незадоволення Заходу. Римський папа Іоанн IV відкрито засудив
монофелітство, підтримав ортодоксальних християн Візантії. Смерть Іраклія залишила у
спадок нащадкам важковирішуємі політичні, економічні та релігійні проблеми.
Таким чином, політика релігійних компромісів візантійського імператора Іраклія не
призвела до конфесійного миру на Сході. І цьому завадили не тільки навали персів та арабів.
Головною причиною було те , порозуміння вбачалося можливим тільки на основі релігійної
монолітності. А вона, за словами А. В. Карташова, “… не могла створити більш глибокої
культурної і політичної асиміляції іншоплемеників. А до ідеї віротерпимості тоді ще
людство не дожило” [4, с. 510–511].
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У

незалежнення Польщі у листопаді 1918 р. гостро поставило питання розбудови
основ національної державності. Однією з найважливіших державотворчих
акцій стало запровадження атрибутів державності. Важливим кроком на цьому
шляху було визначення кордонів Польської Республіки та їх захист. Щоби розв’язати
територіальні проблеми, Польща взяла участь у 60 локальних збройних конфліктах,
півторарічній війні на сході з ЗУНР, УСРР, РРФСР. До воєнних дій було залучено загалом
понад мільйон польських солдатів. Визначення кордонів Другої Речі Посполитої закінчило
процес її повернення на політичну карту світу як суверенної країни, дієвого суб’єкта
міжнародних відносин.
Розгорнутий після відновлення політичної самостійності Польської держави процес
формування її території відбувався складно і неоднозначно. Неупереджене дослідження
всього комплексу боротьби поляків за встановлення кордонів країни і захисту національної
державності нині набуває дедалі більшої популярності серед українських істориків.
Свідченням цього стали міжнародні наукові конференції [1], а також опублікування
протягом останнього десятиріччя низки праць [2; 3–8; ін.], автори яких прагнули висвітлити
ці проблеми в усій суперечливості та неоднозначності складної доби міжвоєнної Європи. У
пропонованому дослідженні не ставимо за мету детально вивчити та оцінити всі події, що
стосувалися формування кордонів і зовнішньої політики Другої Речі Посполитої. Це
проблематика окремих праць. Розглянемо і проаналізуємо основні зовнішньополітичні
чинники утвердження Польщі як держави, акцентуючи на менш вивчених в українській
історіографії аспектах, а також ключові події, що вели до становлення її кордонів. Без цього
важко зрозуміти наступні кроки і прийняті рішення знову самостійної країни, власне, її
подальшої історії.
Із забезпеченням єдності польського народу й польської території виникла нова
ситуація в Центральній Європі, де відроджена Польща була однією з найбільших держав з
багатовіковими традиціями самостійного існування та активної зовнішньої політики. Втім,
тогочасна міжнародна ситуація і становище Другої Речі Посполитої залишалися непростими.
Поки Польща як самостійна держава не існувала, її прагнення до свободи пробуджували
симпатії до неї багатьох народів. Коли ж вона знову постала як суверенна країна й узялася
відстоювати власні інтереси на міжнародній арені, зокрема вигідні для себе питання
розв’язання кордонів, почали звучати численні критичні голоси, що засуджували Польщу,
говорили про неї як про “сезонну державу”, нападали на т. зв. польський коридор
(Німеччина), заявляли про неї як про “охоронця біля колючого дроту, що відділяє Росію від
Європи” (РРФСР) і т. д. [9, с. 5–6]. Особливо гостро критикувала експансіоністські плани
Варшави за Сяном дипломатія ЗУНР.
Закономірно, що при цьому Польська держава повинна була забезпечити зміцнення
зовнішньополітичних позицій, налагодити взаємні стосунки з близькими державами на тлі
тогочасних міжнародних проблем, до загального повоєнного їх врегулювання, та відновити
своє місце в структурі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи, посилити вплив
на історичні процеси на європейському континенті в нових умовах міжвоєнної доби. Отже,
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основними завданнями зовнішньополітичної діяльності початкового періоду становлення
Польщі були: захист національної державності, визначення кордонів та утвердження на
міжнародній арені як самостійної незалежної держави. У контексті цих положень зовнішню
політику Другої Речі Посполитої можна поділити на два головних етапи: перший – 1918–
1923 рр. і характерний зусиллями щодо визначення кордонів відновленої Польської держави,
а також їх міжнародного визнання; другий – 1923–1926 рр., коли Польща простувала до
зміцнення свого нового становища в Європі, налагодження відносин із сусідами й
тогочасними великими державами. У контексті дослідження звернемося до першого періоду.
В цей час тривала напружена дипломатична і з людськими втратами збройна боротьба за
існування Польської держави.
Питання про кордони відродженої країни були серед найскладніших. Західні держави
вважали, що Польща повинна одержати тільки ті області, де переважає польське населення,
тож її керівники не могли домагатися повернення історичних територій, втрачених з ХІІІ до
ХVІІІ ст., і які на початку ХХ ст. мали здебільшого непольське населення. У час
проголошення незалежної держави в 1918 р. на заході поза кордонами Польщі залишалися
землі Верхньої Сілезії, Великопольщі, Помор’я, Вармії та Мазур. Це були терени з
переважною кількістю польського населення. Всупереч проводу ЗУНР–УНР на сході
польські політичні кола домагалися включення таких територій: Східна Галичина – по
р. Збруч, Холмщина, Підляшшя, Полісся, Волинь – по р. Случ, Проскурівського й
Кам’янського повітів і значної частини литовських та білоруських земель.
Долю Польщі неодноразово обговорювали і вирішували під час міжнародних
переговорів. Вагому роль у відродженні й визнанні Польської держави, встановленні її
кордонів відіграла зустріч країн-переможниць у Парижі в січні-червні 1919 р.
Ще наприкінці Першої світової війни основними центрами вирішення польського
питання стали, з одного боку, – власне країна та її народ, який із зброєю захищав своє право
на самовизначення, а з іншого, – держави Антанти і Сполучені Штати Америки. Особливого
резонансу в світі набрало послання В. Вільсона Конґресу США 8 січня 1918 р. т. зв.
14 пунктів мирного післявоєнного врегулювання.
Тринадцятий пункт визначав кордони майбутньої Польщі й проголошував необхідність
створення незалежної Польської держави з приєднанням до неї територій, де проживало
незаперечно польське населення, причому з вільним і надійним доступом до моря; політичну
й економічну незалежність, територіальну недоторканість мала ґарантувати міжнародна
угода [10, с. 233]. Це положення, після визнання Німеччиною й Австро-Угорщиною
програми В. Вільсона як платформи для перемир’я, стало міжнародно-правовою базою, на
основі якої світове співтовариство погодилося виправити несправедливість щодо поляків,
допущену при поділах Речі Посполитої і на Віденському конґресі 1815 р.
Як уже було зауважено, оскільки західні країни вважали, що Польща має отримати
лише території, на яких за етнічним складом переважали поляки, її речники не могли
офіційно вимагати повернення втрачених у ХІІІ–ХVIII ст., земель, де на початку XX ст.
більшість становило непольське населення. Загалом ситуація у XX ст. в Європі була зовсім
іншою, ніж наприкінці XVIII ст. Незважаючи на це, у більшості програм, присвячених
відновленню державності, польські політичні діячі зверталися до традицій великої держави,
яка існувала до поділів. Тому надалі виникали значні диспропорції між планами та
сподіваннями польських політичних сил і реальними можливостями для їх реалізації. Можна
погодитися з Л. Зашкільняком, що через великодержавну традицію, яка тягнулася від часів
шляхетської Речі Посполитої та передбачала приєднання до неї територій із переважанням
непольського населення, і яка проявлялася у діяльності перших керівників Польщі, країні
довелося пройти у 1918–1920 рр. складний шлях випробувань, що коштував полякам 250 тис.
вбитих, сотні тисяч поранених і скалічених [6, с. 457].
Комп’єнське перемир’я передбачало відведення німецьких військ на лінію кордону
1914 р. Проте польське населення Великої Польщі й Верхньої Сілезії не бажало надалі
миритися з німецьким пануванням. Наприкінці грудня 1918 р. у Великій Польщі розпочалося
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повстання, яке тривало до середини лютого 1919 р. Уже в другій половині січня 1919 р.
повстанці визволили від німецьких окупантів Познань та провінцію. 8 січня Головна народна
рада офіційно перебрала владу над цією територією, адміністрацію очолив
В. Тромпчинський. Командував повстанськими частинами майор С. Тачак. 16 січня
головнокомандувачем, на пропозицію Ю. Пілсудського, призначили генерала Ю. ДовбурМусницького, який почав реорганізовувати повстанські загони, формуючи регулярну армію.
16 лютого загальний договір про перемир’я між Німеччиною та коаліцією продовжили.
Його постанови стосувалися воєнних дій у Великопольщі. Так, повстанські відділи визнали
частиною військових формувань коаліції, встановили демаркаційну лінію між уже
визволеною територією та тією, що перебувала під владою німців. Визнання польських
повстанських центрів на визволених землях мало вплинути на рішення мирного договору
щодо західних кордонів Польщі. Тут варто акцентувати на заувагах Т. Єндрущака щодо
великопольського повстання: по-перше, воно вибухнуло невдовзі після утворення
незалежної Польської держави і було виявом прагнення польської людності Великопольщі
до об’єднання з іншими землями батьківщини; по-друге, спалах визвольних змагань
наступав в атмосфері й на хвилі подій, викликаних воєнною поразкою Німеччини і
Листопадової революції 1918 р.; по-третє, завдяки успіхові великопольського повстання було
створено сприятливе становище для справи приналежності цих територій до Польщі; й,
нарешті, по-четверте, воно безсумнівно вплинуло на виступ поляків у Сілезії, які кількома
місяцями пізніше взялися за зброю, щоби вибороти приєднання Верхньої Сілезії до решти
краю [11, с. 40–42].
Головна народна рада управляла на звільнених територіях до серпня 1919 р. У цей час
згадані землі офіційно ввійшли до Польської держави, хоча ще протягом певного періоду
мали спеціальний статус-представництво, т. зв. Міністерство колишньої Прусської області.
Формально до мирної конференції в Парижі вона продовжувала належати до Німеччини. На
східному Помор’ї польська адміністрація поставала в міру виведення німецьких військ.
10 лютого 1920 р. ґенерал Ю. Галлер провів в урочистій обстановці на Балтійському морі
символічну церемонію “заручення Польщі з Балтикою”, кинувши у морські хвилі перстень
із польським орлом [12, с. 2–3].
Нагадаємо, що невдовзі після утворення уряду І. Падеревського Другу Річ Посполиту
визнали і заявили про встановлення з нею дипломатичних зв’язків: США – 30 січня 1919 р.,
Франція – 24 лютого 1919 р., Велика Британія – 25 лютого 1919 р. та інші держави [13,
с. 250]. Однак остаточний вигляд післявоєнної Європи, насамперед Центральної і Східної,
формувався шляхом збройної боротьби та дипломатичних переговорів на Версальській
конференції, яка закінчилася 28 червня 1919 р. підписанням мирного договору.
У Паризькій конференції брали участь делегати 27 країн, які належали до табору
переможців і безпосередньо воювали з чотирма центральними державами – Німеччиною,
Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією, чи, принаймні, розірвали дипломатичні
відносини з хоча б однією з перерахованих країн. Офіційно Паризькою конференцією
керували п’ять головних держав-переможниць: США, Велика Британія, Франція, Італія і
Японія. Лише їхні представники (двоє від кожної країни) належали до Ради десяти –
керівного органу, створеного на початку роботи конференції. У березні 1919 р. утворився
координаційний керівний орган – Рада чотирьох, до якої увійшли: Президент США
В. Вільсон, глава британського уряду Д. Ллойд Джордж, французький прем’єр-міністр
Ж. Клемансо і прем’єр-міністр Італії В. Орландо. Згодом функціонували інші керівні органи
конференції: Рада п’яти – у складі міністрів закордонних справ США, Великої Британії,
Франції, Італії і спеціального представника Японії, Рада глав делеґацій та ін. Але фактично
на всіх етапах конференції найважливіші питання, у т. ч. щодо кордонів Польщі, вирішували
представники трьох держав: Сполучених Штатів, Великої Британії і Франції.
У роботі конференції брала участь і Польська держава, від якої могли бути заявлені два
представники [14, с. 469]. На чолі її делеґації до травня був Р. Дмовський, далі – прем’єр
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І. Падеревський. У разі відсутності останнього першим заступником призначали, як і
раніше, К. Длуського [15].
Відповідно до своїх попередніх декларацій Д. Ллойд Джордж і В. Вільсон акцентували
на становищі, за яким до Польщі мали бути приєднані тільки ті території, на яких проживали
поляки. Цей постулат формулювали щодо і західного, і східного кордонів. Найсприятливішу
позицію щодо визначення західних рубежів Польщі займав Ж. Клемансо, тому що головною
метою Франції було якнайшвидше послаблення Німеччини [16, с. 184]. У справі східного
кордону бачення Франції, хоч і менш виставлялося на перший план, вирівнювалося з точкою
зору американців і англійців.
Ставлення держав до Польської республіки спершу не було надто прихильним.
Допомагаючи Польщі, Велика Британія, Франція і США шукали в цілому прийнятного для
себе вирішення взаємних суперечностей. Вони вважали власною заслугою вже те, що
посприяли утворенню Польської держави після 123 років неволі. Стверджували, що Польща
зі своїми претензіями на півдні, півночі, сході й заході створює надмірно великі труднощі,
порушуючи творення і розгортання мирних відносин у Європі. Особливо пристрасним
виразником цього подиву “польською невдячністю” й обурення “польським імперіалізмом”,
як зазначав польський дослідник Є. Красуський, був британський прем’єр Д. Ллойд Джордж
[17, с. 41].
Свої перші невдачі на мирній конференції Р. Дмовський пояснював впливами євреїв і
масонів. Демократ В. Вільсон, ліберал Д. Ллойд Джордж і радикал Ж. Клемансо
представляли партії, які перебували у сфері єврейських та масонських впливів. Але
насправді Р. Дмовський мав на увазі той факт, що він був неприйнятний власне як
націоналіст. Уже згаданий Є. Красуський у монографії “Трагічна незалежність. Зовнішня
політика Польщі у 1919–1945 рр.” відзначив: “Було вартою жалю річчю те, що з одного боку
перебував Дмовський із своїми прихильниками, з іншого ж – ніхто інший, як власне
Клемансо, Ллойд Джордж і Вільсон” [17, с. 42]. На його думку, “людиною, яка підходила для
того, щоб знейтралізувати ліберальні, масонські та єврейські застороги щодо Дмовського”,
був Падеревський [17, с. 42]. Однак цей аспект належав до другорядних.
Основною ж причиною слабкості польського становища на мирній конференції було те,
що британці та французи однаково прагнули, щоб, як і до цього часу, Німеччина та Росія
загрожували одна одній. Водночас у розпалі дебатів Ж. Клемансо відверто заявив: “Коли
було порушене питання про утворення Польської держави, малося на увазі не лише
загладити один із великих злочинів історії, а й створити бар’єр між Німеччиною і Росією...”
[18, с. 35].
Франція прагнула бачити Росію антибільшовицькою, але великою і сильною. Вважала,
що до неї мають увійти не лише землі на схід від р. Буг, а й Східна Галичина, яка перед
війною їй не належала. Франція була готова визнати Польщу і за нею значні території лише
коштом Німеччини. “Якщо головним союзником проти Німеччини мала бути Росія, то
Польща, ворожа Росії, мала бути в очах французів лише тимчасовим замінником”, – вважає
Є. Красуський [17, с. 42]. Протиріччя французької політики у польському питанні були
зумовлені прагненнями: з одного боку – послабити Німеччину, а з іншого, – використати її,
як і Польщу, в боротьбі з радянською Росією. Французькі політики в подальшому фактично
відмовилися від висунутого ними історичного принципу у формуванні польсько-німецького
кордону і почали дотримуватися етнографічної основи в територіальному розмежуванні,
формально-статистичного методу у визначенні національного характеру земель.
Важливою для Другої Речі Посполитої була позиція щодо неї Великої Британії, голос
якої багато означав у повоєнній Європі. Англійці не ставилися до Польщі як до гідного
підтримки партнера, вбачали у ній насамперед союзника Франції, тому польські інтереси
неодноразово страждали від англійсько-французьких сутичок. Розбудова Польщі за
французьким зразком означала посилення в Європі Франції. “Не треба створювати нову
Ельзас-Лотарінгію”, – повторював Д. Ллойд Джордж [18, с. 35].
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Польські дипломати настійно, різними способами, дбали про позитивну думку і
підтримку представників Великої Британії. Однак, незважаючи на це, часто “відчували з їх
боку образи, зневагу” [19, с. 138], неодноразово були змушені захищатися перед
британськими атаками на міжнародному форумі. Особливо гострими були виступи прем’єра
Д. Ллойд Джорджа. При цьому, як дещо тенденційно зазначив П. Лоссовський, “його
відкрите іґнорування у сфері ознайомлення зі справами нашого краю перепліталося з
однаково відвертою грубістю” [19, с. 138]. Власне, представники Великої Британії
спричинили обмеження польських повернень на заході, несприятливе для поляків
визначення польсько-німецького кордону.
Британці розглядали Польщу насамперед крізь призму свого ставлення до Німеччини і
Росії. Вони були настійливішими, ніж французи, у прагненні створити загрозу Німеччині від
Росії, і, навпаки, Росії з боку Німеччини. Польща їм, по суті, заважала, тому старались її
“обрізати” якнайбільше з усіх боків, створити таку державу, яка, в разі перемоги більшовиків
у Росії мала потрапити в залежність від Німеччини і разом із нею скласти антирадянський і
антиросійський бастіон, і навпаки – у разі перемоги антибільшовицьких сил – у залежність
від Росії і становити небезпеку для Німеччини. Міністр закордонних справ Великої Британії
А. Бальфур трактував у щоденнику в листопаді 1916 р. цю позицію так: “Остерігалися, що
нова Польща страждатиме на ті самі хвороби, які згубили давню Польщу; що вона буде
ареною постійних інтриґ між Німеччиною та Росією; і що її існування, зовсім не приводячи
до справи європейського миру, давало б постійний привід до європейських суперечностей.
Більше того, якби навіть така Польща була здатна відіграти ефективну роль як буферна
держава (у чому є сумнів), не певен, чи буферна держава між Німеччиною і Росією була б
корисною для Західної Європи. Якби Німеччина була позбавлена всієї боязні натиску з боку
Росії й мала вільне повернення всієї своєї сили в напрямку розвитку власних західних
амбіцій, то Франція і Велика Британія могли б стати жертвами. Не зовсім певен, чи
відрізання Росії від західних сусідів не повернуло її інтересів до Далекого Сходу в мірі, яка
не могла не сповнювати британських мужів стану певного неспокою. Чим більше Росія буде
державою європейською, ніж азіатською, тим краще для кожного. Звідси приходимо до
висновку, що вирішення польського питання, яке найкраще відповідало б нашим інтересам,
означало б утворення Польщі, наділеної автономією у широких розмірах, що залишалася б
одночасно інтеґральною частиною російської імперії” [17, с. 42–43].
З іншого боку, вважаючи Німеччину єдиною достатньо сильною перепоною для
можливих зазіхань з боку Росії, однаково якої, британці трактували помилковим і
нелогічним прагнення Франції до послаблення Німеччини на користь Польщі. Вони
виступали проти відібрання у Німеччини вугільно-промислового басейну Верхньої Сілезії,
оскільки це послаблювало здатність Німеччини до сплати воєнних відшкодувань. Окрім
того, Лондон боявся, що з поразкою Німеччини Франція здобуде переваги на Європейському
континенті. Польщу ж вважали близькою до Франції. Скориставшись виникненням нових
держав над Балтійським морем: Естонії, Фінляндії, Литви і Латвії, Велика Британія
намагалася здобути у згаданому реґіоні певні впливи, і з цієї точки зору їй відповідало
творення нових міст у Ґданську і Клайпеді.
Позиція американських представників щодо вирішення питання про кордони Польщі на
Паризькій мирній конференції була близькою до британської, водночас відображала
прагнення Вашингтона до світового панування. Ця політика мала на меті посилити вплив
Сполучених Штатів у Європі й тому суперечила бажанню Франції зміцнити своє становище
на європейському континенті. Утвердження Польщі за рахунок передачі їй важливих
польських земель не відповідало інтересам американських представників на мирній
конференції [16, с. 11–12]. Отже, долю Польщі вирішували країни-переможниці, й
насамперед Велика Британія, Франція, США, відповідно до їхнього бачення власних позицій
і впливів у повоєнному світі. Важливу роль відігравали становище і наступний розвиток
ослаблених, але доволі могутніх сусідів – Німеччини та Росії, національні інтереси поляків
при цьому відсували на другий план.
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У представленні інтересів Польщі на мирній конференції в Парижі варто відзначити
роль Польського національного комітету. Нагадаємо, що після місії С. Грабського і постання
кабінету І. Падеревського Комітет був розширений кількома представниками
Ю. Пілсудського, зокрема Л. Василевським, К. Длуським, М. Сокольницьким та ін., і став
офіційним органом польського уряду, хоча й надалі цілковито підпорядковувався
Р. Дмовському. Його діячі, а серед них – вчені, політики, провели значну роботу й подали
численні наукові та пропаґандистські матеріали на підтримку польських територіальних
претензій і пропозицій [20].
29 січня 1919 р. Рада десяти заслухала повідомлення Р. Дмовського про ситуацію в
Польській Республіці та територіальні вимоги польського уряду. “Відбудова Польської
Держави, – розпочиналася нота у справі її західних кордонів, – має вважатися, як:
1 – акт справедливості та відшкодування злочинів внаслідок поділів (1772–1793–1795).
2 – результат розвитку польських національних сил, які зростали, незважаючи на
деструктивні зусилля держав-подільників, і наслідок розпаду Австро-Угорщини, розкладу
Російської імперії та поразки Німеччини.
3 – необхідність утворення між Німеччиною та Росією сильної і справді незалежної
держави” [21, с. 31]. В основу визначення кордонів Польщі пропонували покласти
“історичний принцип”. Тобто, Р. Дмовський намагався довести право Польщі на відновлення
її в цілому відповідно до кордонів Речі Посполитої до часу її першого поділу – 1772 р. з
можливою їх частковою зміною. Польська делеґація прагнула домогтися не лише
повернення Ґданська, а й надання країні ширшого виходу до моря, південних земель Східної
Пруссії, більшої частини Верхньої Сілезії і Цєшинської області. Загалом територія, якої
домагалися поляки, становила 84 198 км2 із населенням 6598692 осіб [5, с. 17]. До Другої
Речі Посполитої мали відійти Литва, майже вся Білорусь, у т. ч. басейн Березини і великий
район на правому березі Західної Двіни, а також значна частина Західної України з майже
усією Волинською і частиною Подільської губерній [22, с. 35–38]. При цьому, якщо ендеки
прагнули до інкорпорації цих територій, то пілсудчики схилялися до максимально широкої
федерації різних народів під егідою Польщі.
Згідно з проектом, який розробив національний табір, кордони Польщі на сході мали б
проходити по лінії другого поділу – 1793 р. Р. Дмовський, автор цього, названого
інкорпоративним, плану, вважав, що найнебезпечнішим ворогом незалежності Польщі буде
Німеччина, яка заохочувала і підтримувала прагнення до незалежності народів, які жили на
землях між Росією та Річчю Посполитою. Тому він пропонував приєднати до Польщі лише ті
східні території, на яких більшість населення становили поляки. Це, на його думку, повинно
було разом з тим створити умови для поліпшення відносин із Росією. Автором другої
концепції – федеративної – був Ю. Пілсудський. Найнебезпечнішим ворогом Польщі він
вважав Росію. Відповідно до цього плану Друга Річ Посполита мала допомогти литовцям і
українцям у становленні їх державності. Ю. Пілсудський пропонував створити федерацію
суверенних держав: литовсько-білоруської, української і польської, здатну протистояти
можливій російській аґресії [17, с. 40]. Обидва проекти, що стосувалися східних, а в разі
здійснення інкорпоративного плану – також західних та північних кордонів держави, були
спрямовані на забезпечення незалежного існування Другої Речі Посполитої [23, с. 231].
Для демаркації польських кордонів за ініціативою Ради десяти було утворено комісію,
яку очолив французький дипломат, колишній посол Франції у Німеччині, Ж. Камбон.
12 березня 1919 р. його комісія виклала думки щодо визначення польсько-німецького
кордону. В основу проекту було покладено етнографічні принципи, які у січні 1918 р.
проголосили В. Вільсон і Д. Ллойд Джордж. Відповідно до основних пропозицій комісії
Ж. Камбона, у Познанській області й Західній Пруссії (Польському Помор’ї) західний рубіж
польської етнічної більшості мав стати кордоном між Польщею та Німеччиною; Ґданськ і
землі, що лежать на правому березі Вісли вздовж залізничної дороги Варшава – Млава –
Ґданськ, – належати Польщі; державну приналежність території, суміжної з районом
Алленштейн у Східній Пруссії, – визначати плебісцитом; усі райони Верхньої Сілезії з
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переважаючим польським населенням також мали увійти до Польщі [16, с. 113]. При
збереженні за Німеччиною основної частини земель Східної Пруссії польський вихід до моря
мав вигляд коридору, прокладеного крізь німецькі володіння.
У цілому пропозиції Ж. Камбона були не дуже прийнятними для Польщі, оскільки
передбачали збереження за Німеччиною частини польських земель. Однак і вони викликали
рішучий протест Д. Ллойд Джорджа, якого підтримав В. Вільсон. 25 березня 1919 р.
Д. Ллойд Джордж надіслав Ж. Клемансо і В. Вільсону меморандум “Деякі зауваги для
мирної конференції до укладення остаточного проекту мирних умов”, відомий як “Документ
із Фонтенбло”. У ньому він відзначив: “Не можна собі уявити гіршої причини наступних
воєн, аніж оточення німецького народу, який показав себе однією з найсильніших і
найжиттєздатніших рас у світі, рядом малих державок, складених із народностей, які в
минулому ніколи не мали сталої влади, і передання кожній із них певної кількості німців, які
прагнуть лише однієї мети: з’єднання з вітчизною. Пропозиція польської комісії, щоби
віддати 2100 тис. німців під панування народу з відмінною релігією і який протягом усієї
своєї історії жодного разу не зумів виявити здатність до утримання постійної самостійності,
мусить, на мою думку, раніше чи пізніше призвести до нової війни у Східній Європі” [17,
с. 44–45]. Визначаючи у документі східні кордони Німеччини, Д. Ллойд Джордж
погоджувався з отриманням Польщею Данціґського коридору, однак із таким розрахунком,
щоби він охопив якомога менше територій із німецьким населенням.
За слабкого опору Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж і В. Вільсон вирішили провести
плебісцит не лише на Мазурах, як пропонувала комісія Ж. Камбона, а й у частині Західної
Пруссії на східному березі Вісли, а також утворити з Ґданська вільне місто. У проекті
мирного договору, врученого 7 травня 1919 р. представникам Німеччини, містилися дві дуже
важливі поправки, внесені до пропозицій комісії Ж. Камбона. Одна з них передбачала не
передачу Ґданська Польщі, а виокремлення його в самостійну “державу”, інша – виділення
району Марієнвердера (Квідзин), як і Алленштейну (Ольштин) в плебісцитну зону.
Згодом Р. Дмовський із приводу такого рішення написав: “Відібрали головну частину
того, що видерли від нас прусси під час поділів, отримуємо колиску Польщі, Познань, через
Помор’я повертаємося до Балтики... Але не можна закривати очі на той факт, що ми
отримали тільки половинчасте вирішення нашої прикордонної проблеми з німцями. Цей
проект трактату..., що встановлював вільне місто Ґданськ і наперед визначену, в даних
умовах, поразку плебісцитів у Квідзині й Мазурах, які залишаться, таким чином, у руках
Німеччини, урізаної дещо при гирлі Німану, а збільшеної на заході Східної Пруссії,
створював для нашої держави дуже важке становище. Ми не досягли того, чого бажали, що
ми вважали за необхідне для безпеки Польщі, для її успішного розвитку, для здобуття її
незалежності й на що ми мали право” [5, с. 18].
Використовуючи протиріччя між супротивниками, німці вирішили домогтися
перегляду умов мирного договору. В обширних “Заувагах щодо умов миру”, оприлюднених
29 травня 1919 р., німецька делеґація в Парижі спробувала спростувати всі рішення щодо
польського питання. Німеччина була готова віддати Польщі лише частину Познанщини,
настійно прагнула збереження Ґданська, виступила проти будь-яких плебісцитів і за
утримання всієї Верхньої Сілезії. Німецькі урядові кола стверджували, що польська не є
мовою корінного населення згаданої території, її жителі не брали участі у визвольній
боротьбі, і їм не властиві польські національні почуття. Представники німецької делеґації
заявляли, що Німеччина не може обійтися без Верхньої Сілезії, а Польща її не потребує [24,
с. 114]. Суть цього твердження полягала в тому, що Німеччина визнавала сам факт
виникнення Польської держави, однак при цьому не лише прагнула зберегти за собою
якомога більше польських земель, а й домагалася того, щоби Польща була позбавлена
індустріальної бази і приречена на роль аграрного придатку.
Німецькі домагання підтримав Д. Ллойд Джордж. Його позиція завдавала серйозного
удару інтересам Польщі. Так, питання про Верхню Сілезію вирішили не на користь Речі
Посполитої. Запрошений на засідання Ради чотирьох, І. Падеревський поступився натискові
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Д. Ллойд Джорджа і погодився на проведення плебісциту. У результаті Польща отримала
лише 45 тис. км² території замість 84 тис., які вимагала (Познанську область, польські землі
навколо Бидгощі, Торуня та Грудзендза і згодом вузький вихід до моря, т. зв. Польський
коридор).
Ґданськ перетворили на “вільне місто”, що перебувало під контролем Ліги Націй
(ст. 102) [25]. Отже, головний і єдиний польський морський порт, якого домагалися поляки,
відірвали від Польщі. На Мазурах (південна частина Східної Пруссії), на правому березі
нижньої течії Вісли, у Верхній Сілезії і Цєшинській області було вирішено провести
плебісцити. Так, на Паризькій мирній конференції зробили ще одну поступку на користь
Німеччини. Позиція польської делеґації і, зокрема, І. Падеревського визначалася прагненням
ціною згоди на плебісцит у Верхній Сілезії й інших польських землях зміцнити її становище
на східних рубежах і забезпечити Польщі підтримку в її політиці з боку і країн Антанти, і
Німеччини.
У цілому Паризька мирна конференція при вирішенні польсько-німецьких питань, як
вважає більшість польських дослідників, відверто проіґнорувала інтереси Польщі. Польськонімецький кордон, встановлений рішенням конференції, залишав поза межами Польщі вихід
до моря лише у вигляді вузького коридору, прокладеного через землі, що належали
Німеччині. За останньою були збережені багаті польські землі, понад 2 млн осіб польського
населення. Кордон Польщі проходив близько від її основних життєвих центрів. Ніяких
державних територіальних змін не зазнала Східна Пруссія. Таким чином, рішення
конференції давали німцям змогу контролювати морські зв’язки Польщі, використовувати
західні польські землі як плацдарм для наступу на Другу Річ Посполиту.
Мирний договір із Німеччиною був підписаний у Версалі 28 червня 1919 р. і набрав
чинності 10 січня 1920 р. [25]. Від імені Польщі його підписали І. Падеревський і
Р. Дмовський. Як зазначив Я. Паєвський, посланців Польщі на конференції в тій урочистій
хвилі переповнювали “відчуття щастя і радості” [26, с. 109–110]. Однак ситуація у країні
була дещо інакшою. Атмосфера, яка панувала в польській делеґації, відрізнялася від
настроїв, що охопили польське суспільство після його ознайомлення з спеціальними
випусками газет, які повідомили про підписання мирного договору. Фактично країна
існувала вже сім місяців і “нікого не могло переконати твердження, що це, власне,
Версальський договір дав польському народові незалежність і власну державу” [26, с. 110].
Версальські домовленості встановлювали західні й північні кордони Другої Речі
Посполитої. Німеччину позбавили прав на частину Великої Польщі й на Східне Помор’я. В
Ольштинському та Квідзинському округах Східної Пруссії, а також у Верхній Сілезії
передбачали проведення плебісциту. Шляхом голосування населенню надавали змогу
висловитися, до кого воно прагне приєднатися: до Польщі або до Німеччини. Стаття 87
Версальського договору обумовлювала за головними державами – Великою Британією,
Францією, Італією, Японією і США – право остаточного встановлення кордонів Другої Речі
Посполитої [25]. Території, що відійшли до Польщі, становили понад 45 тис. км² із
населенням 3 млн осіб, з яких 61,5% – поляків [6, с. 452]. Залишалося відкритим питання
східних кордонів.
Одночасно з укладенням мирного договору Польща, Велика Британія, Франція, США й
інші країни підписали особливий договір “Про захист прав національних меншин” у
Польській державі. Згідно з його умовами, Друга Річ Посполита зобов’язувалася
забезпечувати свободу і рівноправ’я національним меншинам, які проживали на її території.
Перша частина трактату зобов’язувала Польщу справедливо ставитися до національних та
релігійних меншин; друга містила торгівельно-економічні настанови. Відповідно до статті
12-ї трактату ґарантом постанов про охорону прав меншин мала виступати Рада Ліги Націй.
Кожен член меншини міг до неї звернутись, якщо вважав, що вимоги трактату порушено
[27].
Щодо Польщі, то її прем’єр І. Падеревський виступив проти цього документа.
Представникам великих держав він підкреслював, що польський народ не забув, як поділ
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Польщі стався “внаслідок інтервенції іноземних держав у справі її релігійних меншин, і та
болюча згадка зобов’язує Польщу остерігатися втручання закордону до її внутрішніх справ
більше від чогось іншого” [17, с. 47].
Ігнацій Падеревський домагався, щоб ідентичне зобов’язання було накладене на
Німеччину. Однак цього не сталося. Положення про охорону меншин зафіксовано в мирних
договорах із Австрією, Болгарією, Туреччиною і Угорщиною. Крім Польщі, трактати
меншин продиктовані Чехословаччині, Греції, Югославії та Румунії. Польща була змушена
прийняти трактат меншин, оскільки до цього її зобов’язувала 93 стаття мирного договору
[25]. Крім того, голова мирної конференції Ж. Клемансо в ніч на 24 червня 1919 р. повідомив
польській делеґації, що прийняття цього документа “вимагатимуть від Польщі з огляду на
підтвердження визнання Польщі як незалежної держави і передачі їй колишніх територій
Німеччини” [17, с. 47].
30–31 липня 1919 р. після тривалих дебатів польський сейм ухвалив рішення про
ратифікацію мирного договору і трактату меншин більшістю голосів – 286 проти 41. Критика
трактату, який вважали за зневагу, була повсюдною, однак переважила думка національних
демократів і прем’єра І. Падеревського про те, що обидва документи треба ратифікувати, як
цілість, оскільки їх відхилення призведе до катастрофічних наслідків [17, с. 47].
Долю південної частини Східної Пруссії та Верхньої Сілезії мав вирішити плебісцит.
Ця версальська ухвала була прийнята на користь Німеччини, оскільки їй належали різні
засоби тиску на населення: державна влада, сильний адміністративний апарат. Значну роль
відігравало католицьке духовенство, здебільшого німецьке, яке очолював кардинал Бертрам
із Вроцлава. Серед польського населення почалася підготовка до збройного виступу. Варто
відзначити, що прагнення до об’єднання з Польщею на теренах Верхньої Сілезії були досить
сильними відразу після постання незалежної країни. Зважаючи на німецьку протидію цій
тенденції, тут почало розвиватися польське підпілля, джерелами якого були: місцева
польська спільнота, органи Головної народної ради у Познані, й генштаб польського війська
у Варшаві. На початку 1919 р. було утворено Верхньосілезьку ПОВ (Польська організація
військова), яка функціонувала в 1919–1921 рр. (після другого сілезького повстання у серпні
1920 р. реорганізована на нових засадах). У серпні 1919 р. страйк польських робітників у
Верхній Сілезії переріс у визвольне повстання (16/17–24 серпня 1919 р.), яке мало на меті
негайне об’єднання Верхньої Сілезії з Польщею. Втім, виступ закінчився поразкою.
Основними причинами перемоги німецького адміністративного апарату були відсутність у
повстанців єдиного керівництва, погане озброєння, а також пасивна позиція польського
уряду, який не надав належної допомоги, побоюючись викликати незадоволення західних
держав [28, с. 43]. Рятуючись від німецьких репресій, Сілезію залишили 22 тис. осіб. Однак
повстання мало й позитивні наслідки: вплив на розвиток національної свідомості, що
виявивсь в перемозі польської сторони на виборах у листопаді 1919 р. і подальшій боротьбі,
а також як певний тиск на уряди країн Антанти, перекреслюючи тезу Берліна про
німецькість Верхньої Сілезії.
9 листопада 1919 р. у Верхній Сілезії відбулися вибори до місцевих органів
самоврядування, які обидві сторони: і поляки, й німці – розглядали як ґенеральну репетицію
до плебісциту. В результаті на 11255 обраних до місцевої адміністрації припадало
6822 поляків, що становило понад 60%.
Відповідно до Версальських домовленостей, за якими проведення плебісциту
призначили на січень–лютий 1920 р., на територію Верхньої Сілезії прибули військові
частини Антанти та Міжсоюзницька урядова й плебісцитна комісія, яка розташувалась у
м. Ополе. Її очолював французький ґенерал Генрі Ле Ронд, більшість окупаційних військ
були також французькими. У лютому 1920 р. у Битомі створили Польський комітет із питань
плебісциту. Уряд призначив комісаром, відповідальним за його проведення, В. Корфантого,
який тоді користувався значним авторитетом серед населення. Водночас на початку 1920 р.
німецькі владні структури утворили таємну, добре озброєну антипольську організацію,
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спеціальні терористичні відділи, які мали паралізувати польську підготовку до плебісциту;
їх діяльністю керували штаби в Ополе і Вроцлаві.
15 липня 1920 р. сейм прийняв закон про організаційний статут Сілезького воєводства,
тобто про так звану автономію Сілезії. Згідно з ним Цєшинській Сілезії і частині Верхньої
Сілезії ґарантували особливий статус, визначений їх специфічною господарською
структурою і довготривалою економічною ізоляцією від Польщі. Як представницький орган
Сілезії був утворений окремий сейм, якому належало право проголошувати акти в усіх
галузях адміністрування, крім військової і закордонних справ. За його згодою також мали
впроваджувати деякі загальнодержавні закони на території воєводства [29].
На можливі результати плебісциту неґативно впливала польсько-радянська війна, яка
ускладнювала надання матеріальної допомоги населенню Верхньої Сілезії і разом з тим
сприяла пропаґандистській кампанії Німеччини.
Загострення міжнаціональних відносин призвело 19/20–28 серпня 1920 р. до другого
повстання польського населення Верхньої Сілезії. Повстанці захопили Катовицький,
Битомський, Піцинський і Тарногурський, а також частину Гливицького, Тостовського і
Рибницького повітів. Міські центри цих земель, в яких перебували війська Антанти, поляки
обійшли. Всюди було роззброєно німецьку поліцію і створено польську громадянську
охорону. На противагу першому повстанню друге було контрольованим і мало на меті
ліквідацію німецької поліції. Цього досягнули, коли міжсоюзницька комісія утворила
плебісцитну поліцію, яка складалася наполовину з поляків.
Друге повстання мало стати “збройною демонстрацією” на користь польської справи
для могутніх держав Заходу. Частина лідерів мала на меті не лише ліквідувати німецькі
бойові загони, а й спробувати реалізувати плани першого повстання, зокрема, йшлося про
безпосереднє приєднання Сілезії до Польщі. Проте в умовах, які тоді склалися, виконати це
завдання було нереально. 28 серпня 1920 р. польський і німецький комісаріати підписали між
собою договір із питань плебісциту. У цьому документі зазначалося: територію, на якій
проводять плебісцит, повинні залишити некорінні мешканці Верхньої Сілезії (в основному
бійці німецьких загонів, які були здебільшого чужинцями).
Німці інтенсивно готувалися до березневого плебісциту. Військові приготування
проводили і таємні організації, і загони, які відверто зосереджувались уздовж території, де
він мав відбутися. Польські відділи також сконцентрувалися вздовж кордону зі Сілезією. У
березні 1921 р. була розроблена програма захисту плебісцитної території Верхньої Сілезії.
Вона стала оперативним планом третього повстання.
20 березня 1921 р., безпосередньо після прийняття конституції і підписання Ризького
мирного договору, у Верхній Сілезії таки відбувся плебісцит. Він проходив в атмосфері
гострих національних і соціальних конфліктів, у загалом несприятливих для Польщі умовах.
Як відомо, влада у Верхній Сілезії впродовж кількох століть належала німцям.
Відповідно, на землях, де також мешкали поляки, доводять польські історики, відбувавсь
інтенсивний процес їхнього онімечення. Німецька влада і монополії проводили велику та
різнобічну діяльність для того, щоб прихилити на свій бік більшість населення Сілезії. Вони
обіцяли полякам автономію краю і здійснення аграрної реформи. Для збільшення кількості
голосів своїх прихильників у Верхню Сілезію привезли з Німеччини 195 тис. еміґрантів [30,
с. 12]. Водночас польський уряд мало дбав про успіх плебісциту, що вплинуло на результати
голосування.
Отже, за перебування у складі Німеччини проголосувало 792 ґміни (707 тис. осіб), за
приєднання до Польщі – 682 ґміни (479 тис. осіб, або 40,3% населення) [24, с. 261; 31, с. 640–
641]. У зв’язку з цими результатами виникли дві версії: одна – німецька, інша – польська,
поширені й в історіографії. Німці стверджували, що Верхня Сілезія має бути визнана у
кордонах Німеччини, оскільки більшість населення проголосувала за це. Однак 88-а стаття
Версальського договору спростовувала цю тезу, обумовлюючи підрахунок результатів
голосування ґмінами, а не загальною кількістю [25]. У свою чергу, польська сторона
поширювала думку про те, що до голосування незаконно допустили осіб, які не мешкають
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на плебісцитній території, хоча тут народилися. Припускали, що в більшості вони
підтримали Німеччину. Однак надання можливості віддати голос за приєднання до Польщі
чи проти було не “виразом злої волі плебісцитної комісії” [17, с. 73], а передбачено 88-ю
статтею Версальських домовленостей. Більше того, цю поправку внесли на вимогу польської
делеґації.
Після проведення плебісциту виникла складна проблема поділу Верхньої Сілезії. Ґміни,
які проголосували за приєднання до Польщі, були розкидані. Крім того, промисловий
характер реґіону робив поділ небажаним. Німеччина хотіла анексувати весь край, хоча б для
того, щоб сплачувати репарації, її підтримував Д. Ллойд Джордж. Однак, відповідно до
результатів голосування, держави Антанти мали передати Польщі принаймні ту частину
плебісцитної зони, де більшість населення висловилася за приєднання до Польщі.
Міжсоюзницька комісія, яка займалася питанням поділу Верхньої Сілезії, не виробила
узгодженого рішення. Два її члени – британський та італійський – висунули пропозицію про
такий поділ Верхньої Сілезії, за яким Друга Річ Посполита повинна була отримати лише
половину тієї території, більшість населення якої висловилася за приєднання до Польщі.
Рішення Міжсоюзницької комісії, результати плебісциту викликали незадоволення
серед поляків. 2 травня розпочався всезагальний страйк у всьому промисловому реґіоні, який
3 травня переріс у нове повстання.
Третє польське національно-визвольне повстання у Верхній Сілезії (2/3 травня–5 липня
1921 р.) підготували і розпочали верхньосілезькі робітники, організовані у повстанську
організацію. Остання, незважаючи на її формальний розпуск після другого повстання,
продовжувала існувати і розвиватися. До початку виступу нараховувала близько 50 тис. осіб
і була побудована за військовим зразком: поділялася на полки, батальйони, роти. Політичне
керівництво належало Головній народній раді та Польській соціалістичній партії. Очолив
повстання син польського шахтаря В. Корфанти, котрий представляв свою країну в комісії з
плебісциту. ”...Як Ваш брат ... стаю на чолі нашого руху”, – звертався він до люду Верхньої
Сілезії [32, с. 641]. За “Маніфестом до населення Сілезії” В. Корфанти отримував
диктаторські повноваження. Щодо уряду В. Вітоса, то він, побоюючись загострення
відносин із Німеччиною, не лише не підтримав повстання, а й негайно закрив кордон із
Верхньою Сілезією і категорично заборонив польським підданим надавати повстанцям будьяку допомогу. Щоправда, деякі історики схиляються до думки, що уряд Польської
Республіки неофіційно сприяв повстанцям [5, с. 21].
Загалом повстання проходило доволі організовано й успішно. Повстанці зайняли
майже всю територію Верхньої Сілезії, розташовану на правому березі Одри, до Хожува.
Німці були захоплені виступом зненацька і спочатку не чинили серйозного опору. Щоправда,
траплялися зіткнення з французькими та італійськими військами. Представники Антанти
вимагали залишити захоплені міста. У відповідь польські повстанці обмежилися їх облогою.
Відхід із міст значно послабив позиції повстанців. На звільненій території були роззброєні та
ліквідовані німецькі збройні сили і створена польська адміністрація на чолі з В. Корфанти і
Виконавчим комітетом. Загалом, третє польське повстання у Верхній Сілезії, як і попередні,
було національно-визвольним. Однак знову втрутилися представники Антанти, які вимагали
припинення воєнних дій. Особливо гостро атакував повстанців Д. Ллойд Джордж. 13 травня
у Палаті общин він стверджував, що Польща “з упевненістю не має жодного історичного
права на Верхню Сілезію” [17, с. 74].
Дуже швидко для боротьби з повстанцями почали прибувати німецькі військові
частини добровольців. Наприкінці травня вони вже здійснили операцію витіснення поляків
за територію, яку ті захопили, т. зв. лінію Корфанти, що тягнулася вздовж Одри.
Найзапекліші бої точилися біля гори св. Анни. Шанси повстанців були щоразу меншими, бо
польський уряд через тиск західних держав не міг їм допомогти. Від поразки поляків
захистила інтервенція союзницьких військ, які розділили воюючі сторони, утворивши
нейтральну зону. Залишалося залагодити проблему. Збройна боротьба тривала до кінця

38

Україна–Європа–Світ

червня. Тоді на вимогу Антанти розпочалась евакуація з Верхньої Сілезії німецьких і
польських повстанських збройних сил.
Можемо припустити, що третє сілезьке повстання унаочнило західним державам факт,
що упереджений поділ Верхньої Сілезії призвів би до нових зіткнень та міжнародних
ускладнень. Хоча воно не досягло остаточної мети, однак сприяло прийнятнішому
вирішенню верхньосілезького питання, ніж це пропонували спочатку англійський та
італійський представники Міжсоюзницької комісії. Рада Послів, яка прийняла рішення з
верхньосілезького питання, 20 жовтня 1921 р. передала Польщі не лише Пщину і Рибнік, а й
Катовіце, Крулевську Гуту, Тарновські Гури і Люблінець [33]. Друга Річ Посполита
отримала третину території Верхньої Сілезії – лише половину тієї, якої домагалися
повстанці. Це становило 3214 км², тобто 29% плебісцитної території, що дорівнювала
11008 км². На польській території залишилися близько 260 тис. німців, на німецьких
теренах – 532 тис. поляків. Якщо брати до уваги населення, то Польщі припало його більше
порівняно з відсотком польських голосів, але територій менше. Зате площу земель
вирівнювала їхня вартість. На приєднаних до Польщі територіях діяли великі промислові
підприємства, хоча вони й були залишені у власності німецьких монополій. Із 67 вугільних
шахт Польща отримала 53, з 15 копалень цинку й олова – 10, із 14 сталеварних заводів – 9
[17, с. 76]. Врешті-решт, “Ліга Націй здійснила вигідний для Польщі поділ Верхньої Сілезії,
передавши II Речі Посполитій багаті райони вугільного басейну з містами Катовіце і Хожув”
[23, с. 237]. Цим землям, відповідно до міжнародних рішень, надали автономію. Як умову
передачі територій, конференція послів ставила укладення договору між Німеччиною і
Польщею щодо охорони прав нацменшин та пом’якшення наслідків господарського поділу
верхньосілезької промисловості. Тимчасово, на кілька років, було встановлено безмитне
ввезення верхньосілезьких промислових виробів у Німеччину. Польський уряд мав заснувати
у своїй частині Верхньої Сілезії особливий сейм – орган місцевого самоуправління. Загалом
у господарському відношенні польська частина спірної території була вартіснішою, ніж
німецька.
15 травня 1922 р. прийнята угода, відома в історії як “Верхньо-Сілезька Конвенція”, або
“Женевська” [34, с. 661–670]. На найближчих 15 років у Верхній Сілезії, що відійшла до
Польської республіки, чинним залишалося німецьке законодавство. Польща могла приймати
нові закони, якщо вони були обов’язковими і діяли в усій країні; про робочий час і аграрну
реформу мали відповідати чинним у Німеччині. Так остання захистила себе від
впровадження у Верхній Сілезії сільськогосподарської реформи, що могла серйозно
вплинути на велику німецьку власність. Конвенція передбачала двосторонній захист
національних меншин на території, де проводили плебісцит. Практичне передання Польщі
частини Верхньої Сілезії відбулось у червні 1922 р. Приєднання до Другої Речі Посполитої
індустріально розвинутого краю сприяло відбудові економіки.
Питання кордонів вирішували й інші тогочасні всенародні голосування. 11 липня
1920 р., під час найбільших поразок польської армії на радянсько-польському фронті,
проведені плебісцити для населення, яке проживало на правому березі нижньої течії Вісли і
на Мазурах. Голосування відбувалося за дуже несприятливих для Польщі умов. Уряд не
звернув належної уваги на підготовку до плебісциту в згаданих реґіонах. Разом із тим падав
престиж молодої держави, яка зазнавала поразок на радянському фронті. Цим скористалися
німці, котрі проводили антипольську аґітацію. У такій обстановці більша частина
голосуючих, яка була позбавлена впродовж останнього століття зв’язку з польською
культурою і сповідувала протестантизм, висловилася за приналежність до Німеччини,
вважаючи, що такий вибір позбавить їх можливості опинитися в залежності від
більшовицької Росії [23, с. 237].
У Квідзинському плебісцитному окрузі лише 28 ґмін (8 тис. осіб) висловилися за
приєднання до Польщі, а 386 ґмін (97 тис. осіб) – проти. При цьому з географічних позицій
визнано за Другою Річчю Посполитою – 5. В окрузі Ольштина за Польщу – тільки 9 ґмін
(8 тис. осіб), проти – 1694 ґміни (363 тис. осіб), 3 визнано за Польщею [17, с. 71]. Навіть на
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Мазурах, де корінне населення становили поляки, більшість голосів віддали за збереження
області у складі Німеччини. Як бачимо, в результаті Польща не отримала цих власне
польських земель. У серпні 1920 р. Рада Послів визнала існуючі на той час кордони Східної
Пруссії. До Другої Речі Посполитої приєдналися лише кілька прикордонних ґмін, де
переважало польське населення [35, с. 509–510; 36, с. 510–511].
Усупереч первісним намірам лідерів великих держав Ґданськ не передали Польщі.
Відповідно до Версальського мирного договору його разом з округом перетворили на “вільне
місто” під протекторатом Ліги Націй [25]. Згідно з договором між Польщею і Ґданськом від
9 січня 1920 р., зовнішню політику “вільного міста” визначав польський уряд, Польщі був
ґарантований вільний вихід до Балтійського моря. За відома польського уряду Ґданськ міг
отримувати іноземні позики. Місто належало до митного кордону Польщі. Однак поляки, які
там мешкали, отримали права лише національних меншин. Відтак, створилася ситуація, що
призводила до постійних суперечок і конфліктів. “Польський коридор” та “вільне місто”
Ґданськ завдяки політиці британських й американських лідерів і дипломатів на Паризькій
мирній конференції стали постійними джерелами польсько-німецької напруги.
Південний кордон Польщі було встановлено безпосередньо після підписання СенЖерменського мирного договору 10 вересня 1919 р. Згідно з ним (ст. 89), Австрія
відмовилася на користь держав Антанти від будь-яких зазіхань на неавстрійські землі, що
належали Австро-Угорщині. Тобто, Австрія апріорно визнала майбутні акти Антанти щодо
польських земель [37, с. 83].
Серйозні труднощі виникли при встановленні польсько-чехословацького кордону в
Цєшинській Сілезії. Цей реґіон із змішаним чесько-польсько-німецьким населенням був
дуже важливим в економічному відношенні. Тут зосереджувалися великі місцезнаходження
високоякісного
коксівного
вугілля,
успішно
розвивалися
чорна
металургія,
машинобудування, хімічна і текстильна промисловість. Попереднє розмежування території,
яке здійснили 5 листопада 1918 р. польські та чеські місцеві органи влади, не влаштовувало
празький уряд, оскільки основна частина промисловості опинилась у поляків. 23 січня
1919 р., напередодні виборів до польського сейму, які, у разі їх проведення, юридично б
закріпили входження більшої частини Цєшинської Сілезії до Польщі, чеські війська раптово
перейшли розмежувальну лінію і почали успішний наступ [38, с. 21]. У конфлікт втрутилась
Антанта. Загалом, суперечка між Польщею і Чехословаччиною за Цєшинську область
відбувалася чи безпосередньо між польськими і чеськими властями, чи її переносили в
міжсоюзницькі органи Антанти. Спочатку було вирішено врегулювати територіальну
суперечку шляхом плебісциту, на теренах почала проводитися пропаґандистська робота,
поширювалися листівки [39–40], але потім від цього задуму відмовилися. Врешті-решт
питання було передано на обговорення Ради Послів. 28 липня 1920 р. Рада Послів Антанти
вирішила поділити Цєшинську область приблизно навпіл: Чехословаччині віддано 1270 км²,
а Польщі – 1012 км². При цьому вугільний реґіон залишався в межах Чехословаччини.
Водночас було вирішене питання про невеликі райони Спиш і Орава, в яких проживало
багато поляків [41]. Їх поділили між Польщею і Чехословаччиною. Польсько-чехословацька
суперечка за кордони неґативно вплинула на відносини цих двох слов’янських держав у
міжвоєнне двадцятиріччя.
Якщо при визначенні північних, західних і південних кордонів Друга Річ Посполита
була змушена зважати на проголошений Антантою етнічний принцип, то іншу політику вона
проводила на сході. У польських політичних колах побутували дві концепції щодо
встановлення східних кордонів Польщі. Вони мали одну мету і відрізнялися лише методами
її досягнення. За обома концепціями до новоствореної держави мали увійти: Східна
Галичина до р. Збруч, Холмщина, Підляшшя, Полісся, Волинь до р. Случ, Проскурівський і
Кам’янський повіти й значна частина литовських та білоруських земель. Питання визначення
східних кордонів Польщі – центральний пункт її зовнішньої і внутрішньої політики –
виявилося дуже складним. До нього була прикута особлива увага і держав-переможниць. У
відповідь на рішення від 25 червня 1919 р. про передачу Східної Галичини під тимчасове
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управління Польщі за умови надання їй автономії й проведення плебісциту, Р. Дмовський
25 серпня 1919 р. від імені польської делеґації домагався того, “щоб Східна Галичина була
надана за Польщею як невід’ємна частина польської держави” [42, с. 80]. 21 листопада
1919 р. Верховна Рада великих держав прийняла Статут для Східної Галичини. Ці землі
оголошували підмандатною територією Ліги Націй, а Польща отримувала мандат на
управління ними впродовж 25 років за умови впровадження автономії з окремим сеймом,
адміністрацією, судівництвом, військом [43, с. 524–532]. 8 грудня 1919 р., врахувавши
етнічний склад населення території, та ж Рада визначила тимчасовий східний польський
кордон (“лінія Керзона”), що збігався зі східними рубежами колишнього Польського
Королівства (без Августова і Сувалок) [44, с. 175–177]. Ухвала допускала польську
адміністрацію тільки на захід від лінії Буг–Пінськ–Німан. Однак уряд Польщі відмовився
визнати цей кордон, оскільки він не відповідав ні федеративним, ні інкорпоративним
засадам.
Спільним в обох підходах домінувало переконання у тому, що Східна Галичина, де
переважало українське населення, була невід’ємною частиною Польщі. Ілюзорність
розрахунків на мирне розв’язання галицької проблеми стала очевидною ще до часу
утворення загальнопольського уряду. 18 жовтня 1918 р. Українська Національна Рада у
Львові декларувала створення Української держави з усіх українських територій АвстроУгорщини, а в ніч на 1 листопада Центральний військовий комітет узяв контроль над
Львовом і багатьма повітами. Незабаром українські частини перебрали владу в усій Галичині
– від р. Збруч на сході до р. Сян на заході [45, арк. 2]. Згідно з Тимчасовим основним
законом державу назвали Західно-Українська Народна Республіка.
Проти цієї держави активно виступили галицькі поляки, які отримували допомогу з
Малої Польщі, Цєшинської Сілезії, колишнього Королівства Польського. До середини
1919 р. тут тривали бойові дії. Ми не будемо аналізувати основні етапи українсько-польської
війни у листопаді 1918 р. – липні 1919 р., хід бойових дій на Галицькому і ВолинськоХолмському фронтах, діяльність військово-дипломатичних місій у Східній Галичині та ін. Ці
питання сьогодні вже розглянуті в українській історіографії. Зокрема, на нашу думку,
ґрунтовно дослідив і вдало показав їх, на багатому джерельному матеріалі, у своїх працях і
найбільше – в монографії львівський історик М. Литвин [3]. Зауважимо лише, що, оскільки в
1919 р. відбулось об’єднання ЗУНР і Української Народної Республіки, у воєнні дії була
втягнута й Армія УНР. Завдяки перекиданню в Галичину армії Галлера з Франції, а також
бойовим діям проти ЗУНР Румунії, яка претендувала на Північно-Східну Буковину, поляки
відтіснили Галицьку армію за Збруч.
Складною залишалася ситуація у Литві та Білорусі. У 1918 р., за підтримки німецької
окупаційної влади, проголошено створення національних республік: у березні – Білоруської
Народної Республіки, в листопаді – Литовської Республіки зі столицею у м. Вільно. Поразка
Німеччини на заході зумовила анулювання Брестського договору, евакуацію її окупаційних
військ. Схожа доля спіткала новостворені уряди Литви та Білорусі. Передбачаючи кінець
німецького панування, польські землевласники створили Комітет оборони кресів і розпочали
формування відділів Самооборони Литви та Білорусі, їх діяльність підтримували Реґентська
рада, згодом – уряд Є. Морачевського. Ю. Пілсудський, остаточно перебравши владу,
розпочав переговори з урядом Німеччини, прагнучи відкласти евакуацію німецьких військ на
час повної готовності польських військових відділів. Польське командування організувало
спеціальну Литовсько-Білоруську дивізію на чолі з ґенералом В. Івашкевичем. У грудні
1918 р. польська Самооборона Мінська, не маючи шансів на утримання влади в місті,
евакуювалася.
Перші зіткнення у Білорусі та Литві польських військових загонів із Червоною армією
відбулися вже наприкінці 1918 р., під час встановлення тут радянської влади. Активні бойові
дії між польською армією та військовими частинами Білоруської і Литовської радянських
республік розпочалися у січні 1919 р. Ще 1 січня 1919 р. в Мінську було проголошено
Білоруську Соціалістичну Республіку Рад. Тоді ж польські військові формування зайняли
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Вільно і всю Віленщину. Однак уже через кілька днів під тиском литовських більшовиків
змушені були відступити. У Вільно утворилася Литовська Рада народних комісарів. На
січень–лютий 1919 р. був визначений польський північно-східний фронт. 19 квітня 1919 р.
війська Польщі зайняли столицю створеної в лютому цього ж року Литовсько-Білоруської
Радянської Соціалістичної Республіки – Вільно. 22 квітня Ю. Пілсудський, який, зрештою,
як і більшість поляків, не уявляв об’єднаної Польщі без т. зв. “кресів”, оголосив відозву “До
мешканців колишнього Великого князівства Литовського”. У ній обіцяв не втручатись у
внутрішні справи, водночас заохочував до тісної співпраці з Польщею [46, с. 172–173].
Впродовж наступних місяців поляки просунулися далі на схід, до лінії рік Березина і Західна
Двіна, захопили Мінськ.
1920 р. у тривалу суперечку між Польщею і Литвою з приводу Віленщини втрутилася
Верховна Рада великих держав. На конференції у Спа 10 липня 1920 р. польському урядові
було рекомендовано віддати литовцям окуповане Вільно. Однак радянсько-польська війна
внесла корективи у хід подій. 12 липня 1920 р. у Москві підписали радянсько-литовський
договір, 14 липня Червона армія звільнила від поляків Вільно, який одразу ж передали Литві.
Відповідно до тимчасової угоди, підписаної 7 жовтня 1920 р. у Сувалках, Польща визнавала
Вільно та Віленську область складовою частиною Литви. Щоби знову приєднати Віленщину
до Польщі й не налаштувати проти себе Антанту, яка визнала цю територію литовською,
Ю. Пілсудський підготував “бунт” ґенерала Л. Желіговського, командувача польської
литовсько-білоруської дивізії, до якої входило багато поляків, вихідців із цих земель. Уже
8 ввечері – на світанку 9 жовтня вони захопили Вільно. 12 жовтня польські політики
проголосили створення на Віленщині Центральної Литви [47, с. 601].
Однак, польська влада не зуміла домовитися з урядом Литви. Долю спірної території
мав вирішити Віленський сейм. У виборах, що відбулися незабаром – 8 січня 1922 р., взяли
участь понад 60% мешканців Центральної Литви, які мали право голосу. Непольське
населення краю вибори бойкотувало. Від голосування відмовилися нечисленне литовське
населення, яке мешкало в краї, частина білорусів і євреїв, чисельність яких у Вільно
перевищувала 30%. Віленський сейм, який розпочав роботу 3 лютого 1922 р., мав два шляхи
вибору майбутнього Віленщини – інкорпорація чи автономія. За перший хід виступали
противники федерації з Литвою, автономію підтримували федералісти, які вбачали у цьому
кроці ситуацію, що робила можливими подальші спроби порозуміння з Литвою. Сейм
нарешті прийняв рішення про приєднання Центральної Литви до території Другої Речі
Посполитої. Акт про це підписали 2 березня 1922 року. А вже 24 березня того ж року його
ратифікував Законодавчий сейм Польської республіки [48, с. 193–195]. 15 березня 1923 р.,
відповідно до Версальського договору, Рада Послів великих держав прийняла резолюцію, що
остаточно визначала східні та північні кордони Польщі [49, с. 518–521]. Щодо Литви, то вона
не примирилася з втратою колишньої столиці Великого князівства Литовського. Загалом,
приєднання Віленщини до Польщі не тільки поховало надії Ю. Пілсудського на польськолитовську федерацію, а й сприяло посиленню відчуження між Польщею і Литвою, виявом
чого був “стан війни” та відсутність дипломатичних відносин між країнами. Останні були
відновлені лише в 1938 р.
Політику експансії на схід, де мешкали переважно українці та білоруси, активно
підтримували польські землевласники. Це й призводило до перманентних сутичок із
сусідами на сході, й, насамперед, воєнного конфлікту з Росією, який тривав у 1919–1920 рр.
Проголошення незалежної Польської держави спонукало радянський уряд до встановлення
добросусідських відносин. Однак на пропозиції, що надходили з Москви, офіційна Варшава
не відповідала.
Паризька мирна конференція залишила відкритим питання про східні кордони Польщі,
сподіваючись, що воно буде вирішеним остаточно після падіння радянської влади в Росії.
Така позиція Антанти давала Ю. Пілсудському змогу вести наступальні дії на сході. Близько
половини державного бюджету Польщі та майже всі іноземні позики поглинали військові
витрати. При цьому польське командування уникало тісного співробітництва з
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білогвардійцями, прихильниками “единой и неделимой” Росії в кордонах 1914 р., навіть вело
таємні переговори про перемир’я з представниками РСФСР. Під час літнього наступу 1919 р.
армії А. Денікіна на Москву Ю. Пілсудський призупинив наступ поляків на схід, що
дозволило радянському командуванню перекинути частину військ із Західного на
денікінський фронт [50, с. 106–109]. Після провалу наступу А. Денікіна переговори з
Ю. Мархлевським були зупинені, й знову розпочалися воєнні дії.
Польський експансіонізм на сході викликав обурення і протест політичних еліт народів,
які тут проживали, їх звернення до великих держав із проханням дати їм можливість
реалізувати право на національне самовизначення. Польща іґнорувала рішення Антанти
щодо “лінії Керзона”. Щоправда, остання не особливо наполягала на його виконанні.
Радянський уряд також неодноразово пропонував Бельведеру укласти мирну угоду на
вигідних для неї умовах. Так, у ноті, спрямованій 22 грудня 1919 р. польському урядові,
радянське керівництво зазначало, що мир між двома державами “є необхідним для розвитку
обох сторін” [51, с. 536]. Однак Ю. Пілсудський не довіряв Москві, побоюючись, що після
перемоги в громадянській війні Червона армія розпочне наступ на Польщу, щоб
експортувати революцію до Європи. Спроба об’єднатися з Фінляндією, Естонією, Латвією та
Литвою в січні 1920 р. успіху не мала. Ю. Пілсудський активно готувався до реалізації свого
плану щодо України [52, с. 128].
Напередодні вирішальних подій Ю. Пілсудський приймав вітання з нагоди отримання
нового військового звання – першого Маршала Польщі [53, арк. 47]. Треба відзначити, що зі
свого боку керівництво УНР намагалася налагодити відносини з Другою Річчю Посполитою,
надіючись на її підтримку “в визнанню державної самостійності” [54, арк. 1]. Протягом
тривалого часу продовжувалися складні переговори між урядом УНР і Польщі [55, арк. 20–
21].
21 квітня 1920 р. польський уряд підписав договір із Директорією на чолі з
С. Петлюрою [56, с. 94–96]. За допомогу у встановленні влади в Україні він погодився
поступитися на користь Польщі територіями Східної Галичини, Західної Волині й частини
Полісся. Разом з політичним договором 24 квітня у Варшаві було підписано військову
конвенцію, яка передбачала перехід армії Петлюри під польське командування на час
спільного наступу на Київ, а також забезпечення союзної армії продуктами харчування [57,
с. 96–99]. Трохи пізніше підписано договір між Польщею та білоруською Найвищою радою.
Відповідно до нього Білорусь на правах автономії входила до Польщі.
Згідно зі стратегічним планом польського командування, головний удар потрібно було
завдати 12,8-тисячній Червоній армії на київському напрямку, після цього основні сили мали
повернутися на північ і наприкінці травня остаточно розбити противника в Білорусі.
Після підписання Варшавського договору Ю. Пілсудський та С. Петлюра розпочали
похід об’єднаних армій на Київ. Обидва політичні діячі виступили з відозвами до населення
України. У них було зазначено, що “після закінчення боротьби з більшовиками польські
війська повернуться на свою вітчизну” [19, с. 32], а до цього “всім мешканцям України без
розрізнення класу, походження, віросповідання армія Польської Республіки ґарантує захист і
покровительство” [58, арк. 55]. Проте польсько-українську акцію не підтримало населення.
Недовіру до польських намірів посилювали більшовики й екзильний уряд ЗУНР, обурений
відмовою С. Петлюри від Східної Галичини. Польська громадськість схвалювала дії
Ю. Пілсудського в Україні. Реакція Заходу не була однозначною. Франція підтримувала
Польську Республіку. Політичні діячі Великої Британії єдиної думки не мали: прем’єр
Д. Ллойд Джордж вважав, що Польща загрожує миру в Європі, міністр Д. Керзон називав
польські воєнні дії справедливими, король Георг V надіслав Ю. Пілсудському телеграму, в
якій висловлював симпатії. Німеччина під тиском країн Антанти оголосила нейтралітет у
польсько-радянській війні.
7 травня 1920 р. було взято Київ. Однак, незважаючи на успіхи, виконати головне
завдання – знищити основні сили Червоної армії на Наддніпрянщині не вдалося. Не збулися
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також надії на активну підтримку українським народом С. Петлюри, яка б могла дати йому
змогу зміцнити свою владу.
14 травня 1920 р. розпочався наступ Червоної армії в Білорусі, а 26 травня – в Україні.
10 червня польські війська залишили Київ, почали відступ по всьому фронту [59, с. 34].
Особливо успішно діяли радянські війська під командуванням М. Тухачевського. У липні
1920 р. вони перейшли етнічний кордон Польщі та підійшли до Варшави.
У зв’язку з поразками на фронті 9 червня пішов у відставку уряд Л. Скульського,
23 червня було сформовано позапарламентський, але орієнтований на сейм, уряд на чолі
В. Грабським. 1 липня 1920 р. з його ініціативи утворено надзвичайний орган – Раду захисту
держави, наділену всією повнотою законодавчої, виконавчої та військової влади [60–61]. На
неї покладено обов’язок мобілізації сил для порятунку незалежності. “Вітчизна в небезпеці! ...
Все для перемоги! До зброї!”, – рясніла зверненнями Начальника держави і верховного
головнокомандувача Ю. Пілсудського відозва Ради захисту держави від 3 липня 1920 р. [62,
с. 1]. Зовнішня небезпека згуртувала політичні партії та більшість населення країни.
Загострення внутрішньополітичної ситуації змусило прем’єра В. Грабського звернутися
до Верховної Ради держав Антанти з проханням про допомогу. Рада ухвалила пропозицію
Д. Ллойд Джорджа погодитися на встановлення східного кордону по лінії, яку визначила
комісія Ж. Камбона [63, с. 561–562]. 11 липня 1920 р. міністр закордонних справ Великої
Британії Д. Керзон відповідно до рішення Верховної ради держав Антанти надіслав ноту
радянському урядові [64, с. 562–563]. Але пропозиції щодо встановлення кордону по лінії,
яку визначила комісія Ж. Камбона, і радянсько-польських мирних переговорів при
посередництві Великої Британії були відкинуті.
Перемогу над Польщею лідери Комінтерну розглядали як початок пролетарської
революції в Німеччині. Під час польського походу Червоної армії значного розмаху набули
заходи щодо встановлення радянської влади. 8 липня 1920 р. було створено Галицький
революційний комітет, а 30 липня Тимчасовий революційний комітет Польщі (Польревком)
на чолі з Ю. Мархлевським, Ф. Дзержинським та ін. Польревком проголосив націоналізацію
фабрик, шахт, помість, відокремлення церкви від держави і світську освіту. Як найбільше
політичне завдання було проголошено утворення Польської Радянської Соціалістичної
Республіки. Однак, дотримуючись ультралівих поглядів, Польревком проводив політику, яку
поляки загалом не сприймали.
Більшість населення Польщі вважало, що радянський наступ загрожував її
незалежності. Це дало змогу Бельведеру мобілізувати всі ресурси країни для війни. Держави
Антанти допомогли полякам. Водночас радянські резерви відволікалися на південь, де знову
загострювалася громадянська війна. Розпорошуючи свої сили внаслідок недооцінки воєнного
потенціалу супротивника, Червона армія просувалася до Варшави і Львова. Скориставшись
цим, поляки в середині серпня перейшли у наступ під Варшавою і завдали поразки
радянським військам [65, с. 105].
Ще до середини серпня обстановка на фронтах була невизначеною, хоча перемога
Червоної Армії здавалася неминучою. Проте сталося “диво на Віслі” (органи масової
інформації з легкої руки ендеків почали говорити про “цуд над Віслов”, приписуючи
порятунок Польщі провидінню). Після ударів польської армії радянські війська були не лише
зупинені, а й 14–16 серпня відкинуті на схід. Польське суспільство зітхнуло з полегшенням.
17 серпня в Мінську розпочалися переговори про умови перемир’я [66, с. 103–107; 67]. Вони
були завершені 12 жовтня 1920 р. у Ризі підписанням попередніх умов майбутнього мирного
договору між Польщею і радянськими республіками – Російською й Українською.
Остаточний текст мирного договору, яким закінчувалася польсько-радянська війна,
підписали після тривалих переговорів 18 березня 1921 р. у Ризі. Набрав 30 квітня 1921 р.
чинності. Польща визнавала незалежність радянських України та Білорусі. Відповідно,
кордон мав проходити від Західної Двіни на південь до заходу від Мінська і на схід від
Лунінця, через Остріг до Збруча й по Збручу до Дністра. Тобто, Другій Речі Посполитій були
передані землі Західної України і Західної Білорусі, кордон встановлено за 32 км від
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Мінська. Радянська Росія зобов’язувалася сплатити Польщі 30 млн золотих карбованців, а
також повернути всі архіви та трофеї, які з 1772 р. захопила в поляків російська армія [68,
с. 143–196].
Повертаючись до історії походу на Київ, як і взагалі польсько-радянської війни 1919–
1920 рр., варто відзначити, що ці питання по-різному трактують у Польщі, країнах
колишнього СРСР, серед польської та української еміґрації. Тому, побіжно оглядаючи цю
проблему, зауважимо, що деякі польські історики до певної міри замовчують причини і
характер згаданої війни. Водночас до небувалих розмірів підносяться значення битви над
Віслою: називають вісімнадцятою вирішальною битвою в історії світу, яка врятувала Європу
від більшовицького поневолення [69, с. 141–143]. При цьому чомусь не згадують, що
причиною її став похід на Київ. Історики прагнуть також довести, що він був
“профілактичним”, оскільки польська контррозвідка доносила про таємну концентрацію
військ Червоної армії на Північному фронті для наступу на Польщу та Європу. Однак не
пояснюють, як можна було зосереджувати такі збройні сили за наявності для Червоної армії
смертельної небезпеки, пов’язаної з походом А. Колчака, А. Денікіна, згодом – П. Врангеля,
дією сотень загонів, які боролися проти радянської влади. І ще одне питання, що порушив
М. Штарський, – чому для проведення цієї “профілактичної” акції було обрано південь Росії,
адже тим самим для Червоної армії відкривали прямий шлях на Варшаву й Берлін [70, с. 94].
А загалом, польсько-радянська війна, яка завершилась восени 1920 р., і Ризький мир
були вигідними для Польщі. Її незалежність збережена, а територіальні вимоги задоволені.
Поразка більшовиків означала кінець планам експорту революції та комунізму до Західної
Європи. Водночас Польща отримувала значні території з непольським населенням, що
означало перемогу інкорпораційної моделі ендеків. Ризький договір став підставою для
клопотання Польщі перед міжнародними організаціями щодо її прав на Східну Галичину і
Волинь [6, с. 456]. 15 березня 1923 р. Рада Послів Ліги Націй ухвалила рішення про визнання
східного кордону Польщі, погодившись, таким чином, із приналежністю Східної Галичини,
Волині, Західної Білорусі та Віленщини до Польської держави.
Друга Річ Посполита торувала визнання своїх кордонів двома основними шляхами:
зброєю і дипломатією. Ю. Пілсудський перебрав в основному боротьбу за східні рубежі,
укладення стосунків із Росією, Україною, Литвою, визначення місця Польщі в ЦентральноСхідній Європі. Питанням кордону з Німеччиною займалися головним чином Р. Дмовський
та І. Падеревський. При цьому, на наш погляд, в утвердженні Польщі на міжнародній арені
відіграли визначальну роль чотири чинники: збройний, дипломатичний, політичний та
суспільний. У цьому контексті варто виокремити діяльність відомих особистостей, як
Ю. Пілсудського, Р. Дмовського, В. Корфанти, І. Дашинського, В. Вітоса, М. Ратая,
І. Падеревського та ін. Водночас конфлікти між ними та політичними силами, котрі
представляли ці постаті, були джерелом багатьох ускладнень у житті країни. При цьому
попри те, що представники польських політичних таборів по-різному бачили майбутнє
Польщі, національно-державна ідея стала об’єднавчим фактором нації.
Уже від початку існування Польської республіки вимальовувалися гострі конфлікти з
національними меншинами. У результаті дипломатичних і військових зусиль Польща
склалась як багатонаціональна держава. Національні меншини становили понад 30% її
населення. На практиці перемогла територіальна концепція Р. Дмовського [71, с. 151–153].
Польща була унітарною державою. Вона відмовляла меншинам не лише в праві на
самовизначення, а й у територіальній та культурній автономії.
Становлення кордонів Другої Речі Посполитої фактично закінчилось у 1921 р. Через
два роки Ліга Націй остаточно визнала східні кордони Польської держави. Найпротяжніший
кордон Польща мала з Німеччиною – 34,5% усієї довжини кордонів, або 1912 км. На другому
місці були радянські республіки – 25,5%, або 1412 км, потім – Чехословаччина – 17,8%, або
984 км. Кордон із Литвою і Латвією мав 753 км, Румунією – 347 км. Морський кордон –140
км, або 2,5% усіх кордонів [72, с. 116]. При цьому, крім Ґданська, на всій протяжності не
було жодного польського порту, за винятком рибальських пристаней. Згідно зі
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встановленими кордонами за переписом 1921 р. площа Польщі досягла 388,6 тис. км2. За цим
показником вона займала шосте місце в Європі. На процес формування кордонів значною
мірою вплинули жорстка позиція поляків та їх сусідів, що неґативно позначилося на
відносинах Польщі зі суміжними державами. Силове встановлення більшої частини її
кордонів призвело до напруги, підозри і конфліктів із сусідами, за винятком, мабуть, Румунії
і певною мірою Латвії. Особливу тривогу викликав найдовший кордон із Німеччиною, що
ніби лещатами оточувала Польщу з півночі й заходу. Напругу і взаємні територіальні
претензії також спричиняв південний кордон із Чехословаччиною (справа Цєшинської
Сілезії, Спиша й Орави). Тривога і конфлікти поставали вздовж східного кордону, що
відмежовував національно непольські чи змішані території від України та Білорусі.
Джерелом ворожнечі був польсько-литовський кордон.
Відроджена Польща розбудовувалася в умовах постійної зовнішньої загрози. Разом із
тим, до країни силою зброї було приєднано землі з етнічно переважаючим непольським
населенням, яке прагнуло створити власні держави. Це істотно впливало і на внутрішні
відносини, і на зовнішню політику Другої Речі Посполитої, її міжнародне становище у
міжвоєнному світі.
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У статті йдеться про репрезентацію українського жіноцтва
східногалицького краю в міжнародному жіночому русі в досліджуваний
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С

еред проблем, що постають на шляху розбудови незалежної Української держави
й творення громадянського суспільства, особливої гостроти набувають питання
місця та ролі жіночих організацій і рухів у суспільно-політичному житті,
здобутті самостійності, становленні національної державності, формуванні демократичних
ідеалів свободи, рівності й справедливості, об’єднання зусиль жінок на міжнародній арені у
боротьбі народів за державну незалежність, за мирне вирішення та врегулювання
внутрішньодержавних спорів і непорозумінь, рівноправності у створенні та діяльності
різноманітних громадянських об’єднань. У цьому зв’язку значної науково-теоретичної
цінності й практичного значення набуває досвід репрезентації галицькоукраїнського
жіноцтва в міжнародному жіночому русі наприкінці і після Першої світової війни.
Українська жіноча репрезентація на міжнародній арені в міжвоєнний період носила
соборний характер. Разом з еміграційними жіночими організаціями “Союз українок” та інші
товариства галичанок фактично виконували функції національного представництва в
тогочасній Європі. За умов позбавлення власної державності, недопущення іноземними
режимами до виступів політичних чинників на міжнародній арені велику роль в
ознайомленні та пропаганді серед світової громадськості української справи відіграли
національні громадські організації і рухи жіноцтва. До того ж вони стали головною
зв’язуючою ланкою з еміграцією. Саме у цей час сформувалася ціла плеяда визначних
громадсько-політичних діячок, котрі як визначні національні провідниці виступили на захист
свого народу на міжнародній арені. В складних умовах міжвоєнної Європи вони
відстоювали національні інтереси, зайняли належне їм місце серед міжнародної спільноти.
Український жіночий рух на міжнародній арені мав пацифістський характер і виступав за
досягнення міцного миру на основі порозуміння між окремими народами, активно боронив
принцип самовизначення нації. Проте на теперішній час ці важливі проблеми не стали
предметом конкретного наукового вивчення. Тому метою започаткованого нами
дослідження є показ діяльності українських жіночих організацій Східної Галичини на
міжнародній арені в період між двома світовими війнами, коли питання миру між народами
займали найважливіше місце у їх практичній праці, а також питання національного
самоутвердження й самовизначення набули для них першорядного значення.
У досліджуваний період українські землі були поділені між СРСР, Чехословаччиною,
Румунією та Польщею. Кожна з держав проводила власну національну політику. Практично
у всіх регіонах, а також і на еміграції (Австрія, Німеччина, Америка, Канада та ін.), хоч у
відмінних суспільно-політичних умовах, українки виявляли достатні внутрішні сили для
збереження своєї національної ідентичності та вносили посильний вклад на шляху до
здійснення найзаповітнішої мети – створення Української держави. Для цього вони доклали
усіх зусиль як в середині цих держав, так і на міжнародній арені. Реально оцінюючи
значення зв’язків з жіноцтвом названих територій, в умовах національного поневолення
(Австро-Угорщина, Польща) українські жіночі організації східногалицького краю зробили
значний внесок у їх репрезентацію в міжнародний жіночий рух, у боротьбу організованого
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жіноцтва за українську справу. Їх діяльність на міжнародній арені стала вагомим чинником
утвердження, усамостійнення й піднесення української нації.
Зауважимо, що першим кроком до єднання жінок різних країн ще став міжнародний
конгрес 1888 р. у Вашингтоні, де було створено Міжнародну координаційну раду, що
виконувала роль організаційного центру боротьби за їх політичні та соціальні права. А
1907 р. в Штудгарті виникло Міжнародне жіноче соціалістичне бюро. Напередодні, а
особливо в часи Першої світової війни та за перших повоєнних років, відбувається
бурхливий розвиток міжнародного жіночого руху, котрий складається з об’єднань світового,
Європейського, регіонального, зокрема, слов’янського рівнів [1, с. 219].
Усупереч всім перешкодам, які заважали поширенню діяльності українського жіноцтва
на міжнародній арені, українки виступили за національні інтереси у світовій спільноті жінок
уже в часи започаткування міжнародного жіночого руху. Виступи українок на міжнародній
арені розпочалися з їх участі на міжнародних філантропічних конгресах у Римі (1906), Відні
(1908) та ін. Проте як самостійний важливий чинник боротьби за українську справу на
міжнародній арені жіноцтво виступило в добу національно-визвольних змагань. Створений у
1915 р. у Відні “Український жіночий комітет”, який очолила Олеся Левицька, нараховував
понад 100 членів і проводив освітню та благодійницьку роботу серед українських вояків. Він
опікувався майже двома тисячами стрільців [1, с. 220]. Його численні звернення-заяви щодо
військово-політичного Становища у Східній Галичині та перспектив збройної боротьби
отримали широкий резонанс у міжнародних колах. А “Національна рада українських жінок”,
створена на вересневому 1919 р. з’їзді в кам’янці-Подільському закликала об’єднати всі
українські жіночі товариства для національно-пропагандистських акцій серед жінок усього
світу [2, с. 293]. Уже на той час заявили про себе таки лідерки українського жіноцтва, як:
С. Русова, М. Грушевська, К. Малицька, Н. Кобринська, Є. Ярошинська, Г. Шухевич,
З. Мірна, Л. Старицька-Черняхівська та ін. Суспільно-політична активність українок яскраво
проявилася і на етнічних українських землях, і в місцях еміграційних поселень. Українки, які
перебували за кордоном, вважали своє знаходження там тимчасовим явищем, яке, як вони
сподівалися, рано чи пізно зміниться, і не могли бути байдужими до подій і процесів, які
відбувалися на території Східної і Західної України. Часто трагічні у своїх наслідках події і в
“суверенній УРСР”, і на західноукраїнських землях – “в українському П’ємонті”, вимагали
спільних виступів і об’єднаних акцій і на міжнародній арені.
Українські жіночі організації Східної Галичини у міжвоєнний період, насамперед,
“Союз українок”, доклали значних зусиль для політично-пропагандистської діяльності у
міжнародних жіночих організаціях, зокрема: у консервативній Міжнародній раді (МЖР), та
більш поступових міжнародних жіночих структурах – “Міжнародному жіночому союзу за
громадські права жінки” (МЖС, “Суфраж”), “Міжнародній жіночій лізі миру і свободи”
(МЖЛМіС), “Міжнародній жіночій консервативній гільдії” (МЖКГ), “Об’єднанні
слов’янських жінок” (ОСЖ) та інших міжнародних організаціях багатьох країн світу.
Великий вплив на встановлення й розвиток зв’язків з міжнародними об’єднаннями різних
країн мала еміграція. Українське жіноцтво західноукраїнських земель постійно слідкувало та
відгукувалося на всі прояви організованого життя емігранток. Одну з перших відомостей про
це подала ще в квітні 1917 р. “Зоря”, вітаючи спробу заснування землячками
благодійницьких товариств у Джерз-Сіті та Нью-Йорку [3, с. 200]. Про працю заокеанських
українок довоєнної доби інформували інші українські часописи.
Перший вияв політичної активності на міжнародній арені українки союзянки проявили
у 1920 р. в роботі конгресу “Суфражу”, що відбувся в Осло. Зазначимо, що “Суфраж” було
створено 1904 р., який розвинувся на хвилі повоєнного жіночого руху за рівні громадянські і
політичні права та об’єднував понад 50 національних організацій, так що вважався “Жіночим
союзом народів”. Згідно з внесеною тут заявою, на конгресі 1923 р. у Римі галицьке жіноцтво
було прийняте до його членів на “правах вільної нації” [4, с. 261]. Світова громадськість
крізь призму функціонування окремого “Комітету охорони українського жіноцтва” могла
ознайомитися з історією та діяльністю українського жіночого руху. Організоване українське
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жіноцтво проводило активну національно-інформативну працю, використовуючи для цього
міжнародні жіночі з’їзди та зустрічі [2, с. 293–294].
Дальшим кроком поглиблення міжнародної діяльності українських жіночих організацій
стала їх участь 10–17 липня 1921 р. у роботі третього Міжнародного жіночого конгресу у
Відні. Учасники конгресу МЖЛМіС були представниці і державних, і поневолених народів
світу. До складу української делегації увійшли Валерія О’Коннор-Вілінська (голова), Оксана
Храпко-Драгоманова і Надія Суровцова (заступники голови), Ганна Келлер-Чикаленко і Івга
Лоська (секретар), Ольга Галаган (касир). Українська делегація становила єдину організацію,
а не “територіальні групи”, серед її делегаток були також галичанки: Блянка Баранова, Олена
Залізняк, Марія Донцова, Мілена Рудницька, Софія Дністрянська, Олена Левицька і Стелла
Гаврисевич [5, арк. 3–4]. На конгресі українки порушували питання загальнонаціонального
значення, зокрема: погромів в Україні, насильницької окупації 8 західноукраїнських земель
(Галичини, Холмщини, Волині, Підляшшя і Полісся та західнопівнічної частини Буковини й
Бессарабії та ін.). Питання політичного становища Галичини члени української секції
МЖЛМіС піднімали і на наступних міжнародних жіночих конгресах (грудень 1922 р., Гаага;
травень 1924 р., Вашингтон та ін.). Українське питання перебувало у центрі уваги
ХІ конгресу Міжнародного жіночого союзу за громадянські права жінки, що відбулася 12–15
червня 1929 р. у Берліні. М. Рудницькі тричі виголошувала промову про боротьбу українок
за свої національні права та концептуальні проблеми участі організованого українського
жіноцтва в громадсько-політичній діяльності. У резолюції конгресу МЖС з роззброєння була
прийнята запропонована українською державою поправка, якою, поряд з політичним та
економічним, засуджувався також національний і культурний гніт. Проголошене
М. Рудницькою гасло “Жінка, справедливість і свобода!” стало девізом міжнародного
зібрання [1, с. 224]. Закордонне жіноцтво активно виступало проти переслідування та
репресій щодо українського руху у Східній Галичині. Їх масові протестацій ні кампанії
відіграли вирішальну роль у відновленні діяльності “Союзу українок”, у засудженні
“пацифікації” 1930 р., судових процесів над націоналістами тощо.
Одним із найактивніших та найбільш авторитетних українських діячок міжнародного
рівня виступила Мілена Рудницька, яка була учасницею і репрезентанткою українок на
багатьох міжнародних жіночих конгресах. Активна діячка Українського національнодемократичного об’єднання, посол від нього до польського Сейму (1928–1935), працювала у
його комісіях – освітній і закордонних справ. Як делегатка Української парламентської
репрезентації під час перебування у Лізі Націй активно захищала українські петиції, зокрема
в справі т. зв. “пацифікації” і голодомору 1932–1933 рр. в УРСР, мала контакти з урядовими і
громадськими колами Західної Європи і виступала на міжнародних жіночих з’їздах.
М. Рудницька використовувала парламентську трибуну для відстоювання фактичної
рівноправності й захисту інтересів українських жіночих організацій, які боронили права
широкого українського загалу. Жіноче питання в парламенті розглядалося лише у контексті
головного політичного завдання українців щодо національно-державного самовизначення.
Представництво в органах державного управління Другої Речі Посполитої М. Рудницька
використовувала і для участі в міжнародних форумах. У міжвоєнний період вона як член
парламенту Польщі брала активну участь у роботі Міжнародної жіночої ради і в
Міжнародній жіночій лізі миру і свободи. Разом із визнаними на той час лідерками
українського жіночого руху С. Русовою, О. Кисілевською, О. Левчаківською та іншими [6,
с. 150] вона неодноразово гідно представляла українське жіноцтво на феміністичних з’їздах.
Так, М. Рудницька підготувала матеріали на з’їзд Ради парламентаристів у Женеві у 1931 р.,
і Міжпарламентський союз утворив комітет для розгляду справ українців у Польщі, до якого
увійшли представники Великої Британії, Італії та Норвегії. Міжнародна організація звернула
увагу Другої Речі Посполитої на політику щодо національних меншин. Проте далі Ліга націй
не пішла і наполягати на автономії українців у складі Польщі була не в змозі через історичну
ситуацію, що склалася у той час в Європі. На Конгресі національних меншин 1933 р.
М. Рудницькій вдалося поставити питання про голод та обговорення закритою сесією Ліги
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націй [7, с. 80–81]. Лідерки західноукраїнського жіночого руху були першими, хто виніс це
болюче і трагічне для України питання на міжнародну арену.
Українське жіноцтво мало і другу гідну галичанку – заступницю національних та
соціальних прав й інтересів українства в польському парламенті і міжнародних жіночих
зібраннях в особі Олени Кисілевської. Під час Першої світової війни вона працювала в
“Жіночому допомоговому комітеті” для січових стрільців та інших вояків у м. Відень
(Австрія), опікувалася шпиталем у міжнародній організації Червоного Хреста.
Співініціаторка прийняття 15 вересня 1933 р. “Відозви” союзянок у Львові до жіноцтва
усього світу з приводу сталінського геноциду у Великій Україні [8, с. 72] та інших важливих
документів щодо становища жінок у Східній Україні у міжвоєнний період. У 1929 р. на
засіданні законодавчого органу Польщі з приводу прийняття бюджету О. Кисілевська
підняла проблему становища української освіти у країні. У своїй промові вона зазначила, що
не зважаючи на гарантовані українцям Східної Галичини права за версальським і ризьким
договорами, а також за польською конституцією українську мову витіснено з шкіл, з
підручників викинута правдива історія України, учні останнього року навчання часто не
допускаються шкільною адміністрацією до складання випускних іспитів тощо. Сенаторка
говорила також про необхідність державного фінансування українських шкіл, створення
ремісничих навчальних закладів для української молоді [9, с. 21]. О. Кисілевська рішуче
вимагала спинити “умиротворення” українських селян у 1930 р. Внаслідок прохань
української еміграції на захист українців Східної Галичини виступила Міжнародна жіноча
ліга миру і свободи. Неодноразово Олена Львівна зверталася за підтримкою у припиненні
“пацифікації” до депутатів польського сейму [9, с. 21]. Своєю активністю, відданістю справі,
вмінням по-жіночому налагоджувати стосунки та розв’язувати найскладніші питання на
міжнародній арені О. Кисілевська була гідним прикладом для всього українського загалу.
Українські жіночі організації Східної Галичини підтримували тісні зв’язки з
українцями-емігрантами. Спочатку вони мали приватний характер, розвивалися переважно
через листування. Перші прояви їх вищого рівня – зв’язки між жіночими організаціями – за
довоєнного часу мали спорадичний характер, а в 1920–1930-ті роки набувають масштабності
та систематичності [1, с. 228]. Зміст, форма та характер зв’язків між українським жіноцтвом
східногалицького краю та еміграції постійно поглиблювалися, розширювалися та
змінювалися відповідно до потреб часу. Найбільш плідними та вагомими були здобутки в
контексті міжнародної діяльності. Вони завжди спільно виступали в “Суфражі”, “Лізі миру
та свободи” та інших міжнародних феміністичних організаціях, а також на різного роду
конгресах, зустрічах і т. ін. Найчастіше виступали такі відомі українки, як: С. Русова,
З. Мірна, Г. Чикаленко-Келлер, Н. Суровцева, І. Лоська, О. Храпко-Драгоманова та ін. [10].
Взагалі вся робота емігранток в царині міжнародної праці підпорядковувалася інтересам
українського народу. Українські жіночі організації Східної Галичини разом з українкамиемігрантками провели ряд спільних протестаційно-пропагандистських заходів з приводу
подій у радянській Україні і становища українців у складі Другої Речі Посполитої, що
знайшли широкий резонанс серед світової громадськості. На “Конгресі Нового Миру” (Гаага,
грудень 1922 р.) була поширена “Відозва до жінок усього світу”, у спільних зверненнях
Української жіночої ради та “Союзу українок” до конгресу “Демократичний мир” (Женева,
1931 р.) та ін. документах доводили до відома світову громадськість з питань становища
українського населення у Східній Галичині, що перебувала у складі Польщі, а також у
Великій Україні. Меморандуми такого змісту вони направляли до Ліги націй і женевських
конференцій з роззброєння 1932–1933 рр. авторитет українок як мужніх борців за політичні
права настільки був великим, що їм доручали репрезентувати феміністичний рух на
численних міжнародних форумах.
Таким чином, силою таланту і мужністю до відстоювання української справи на
міжнародній арені реалізовувався духовний потенціал організованого українського жіноцтва
краю, перетворення його на вагомий самостійний чинник міжнародної політики. В складний
міжвоєнний час сталінської “залізної завіси”, блокування української справи з боку другої
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речі Посполитої український жіночий рух за підтримки феміністичних організацій світу
виступив з пропагандою і відстоюванням національних інтересів на міжнародній арені,
здобувши чималих успіхів на усьому терені. Українська жіноча репрезентація в
міжнародному жіночому русі мала соборний характер. Разом з еміграційними жіночими
організаціями “Союз українок” та інші жіночі об’єднання виконували функції національного
представництва у світі та Європі. На міжнародних жіночих форумах формували позитивну
думку світової громадськості щодо прав українців на власну державну незалежність. Поступ
українських жіночих організацій у цій царині найбільш виразно свідчив про ідейну та
організаційну зрілість жіноцтва, його роль як важливого фактора національного розвитку.
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Сергій Ткачов
УКРАЇНСЬКІ РЕЕМІГРАНТИ
ЯК ФАКТОР ДИПЛОМАТИЧНОЇ “ВІЙНИ” СРСР І ФРАНЦІЇ
У статті йдеться про рееміграцію українців з Франції. Ситуація
розглядається на фоні складної політичної міждержавної боротьби в
післявоєнній Европі, зокрема франко-радянських стосунків.
Ключові слова: рееміграція українців, франко-радянські стосунки.

П

ісля катастрофи, якої зазнала Франція у ІІ світовій війні, її міжнародний
авторитет утримався лише на традиційній повазі. Ця країна випала на роки
війни зі світового клубу провідних держав. Тільки завдяки руху Опору, а також
спробам французьких керівників на еміграції знайти своє місце серед союзників, останні
почали зважати на Францію лише під завісу війни. Доклав певних зусиль щодо цього і
Радянський Союз. СРСР хотів мати союзника на крайньому заході континенту, тим більше
що в ейфорії перемоги американці, а, особливо, англійці*, відверто виказували свою зневагу
французам. Після наполягань Радянського Союзу 23 жовтня 1944 р. уряди Великобританії та
США визнали тимчасовий уряд Франції, під керівництвом генерала де Голя. У тогочасній
стратегічній політичній ситуації в світі Франція і СРСР були необхідні одна одній. І вони
знайшли порозуміння шляхом тактичних компромісів.
Під час візиту генерала до Москви 2 грудня 1944 р., він заявив радянським керівникам,
що причиною нещасть, які зазнала Франція, було те, що вона не мала договору з Росією. Де
Голь наголосив, що Франція і Радянський Союз є сусідами Німеччини, від якої постійно йде
загроза. Французький керівник запропонував СРСР заключити договір про союз і
взаємодопомогу. Цей документ був підписаний 10 грудня 1944 р. в Кремлі. Ще під час
підготовки цієї угоди у переговорах виявились деякі напруження між дипломатами. Каменем
спотикання стала Польща. Французи визнавали “лондонський” уряд цієї країни, а Москва
якраз реалізовувала плани по створенню нового “люблінського” уряду. В решті-решт
французи відступились від еміграційного уряду заради власних інтересів – вони погодились
обмінятися представниками з новими властями Польщі. Це був перший удар колишніх
союзників по “лондонському” уряду, до його фактичного краху ситуацію довела пізніше
Великобританія.
Як зазначав де Голь, Франція була і надалі залишалась природною сусідкою
Німеччини. Тому, вирішуючи післявоєнну долю переможеної країни, необхідно було
враховувати і позицію Франції. На Кримській конференції були прийняті рішення, які
надавали можливість Франції брати участь у післявоєнному врегулюванні ситуації в Європі.
Представник її військових сил був присутнім під час підписання Акту про капітуляцію, але
вже на Потсдамську конференцію французів не запросили. Французьке керівництво
надіслало з цього приводу офіційну ноту, де висловило жаль з приводу того, що текст
рішення про подальший розвиток подій у Німеччині та її кордони, не був погоджений з
ними.
У подальшій співпраці радянські та французькі дипломати узгоджували свої позиції,
наприклад, щодо керування повоєнними міграційними процесами. Зокрема, депортацією
німецьких національних меншин з Польщі, Чехословаччини, Угорщини. Французи не мали
достатньої ваги щоби, наприклад, заперечувати таке переміщення, але висловлювали

*

У 1945-1946 рр. виник франко-британський конфлікт у Сирії та Лівані, внаслідок чого Франція втратила
військовий контроль над цими країнами. Фінансова заборгованість Франції перед Англією на початок 1946 р.
складала 40 млн. фунтів стерлінгів.
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побоювання, що значний наплив населення може утруднити окупаційний контроль у
Німеччині [23, с. 377].
Вже в 1945 р. намітилась напруга навколо нехтування Радянським Союзом
“французькими інтересами” в центральноєвропейських країнах, які підпали в зону
радянської окупації. Франція на хвилі радянської поблажливості до себе у справах, де вони
могли виступити союзниками проти позицій США та Великобританії, забагала своєї участі у
підготовці мирних договорів із Фінляндією, Угорщиною, Румунією. Особливо турбувала
доля французьких акцій нафтових товариств у Румунії. На такі пропозиції французького
посла Катру у В. Молотова був завжди один аргумент – Франція з цими країнами не воювала
і немає жодних підстав впливати на вирішення їх подальшої долі.
Наступного року зовнішньополітичні ініціативи Франції відійшли у тінь внутрішніх
подій. Бурхливий розвиток суспільного життя у Франції привів до відставки де Голя в січні
1946 р. Новий уряд очолив соціаліст Гуен, комуністи отримали шість міністерських
портфелів. Цього ж року приймається нова конституція країни. Але головним чинником
відродження країни залишався розвиток економіки. Якщо завдяки СРСР Франція
повернулась у світовий політичний клуб, то єдиною країною, яка б виступила донором її
економіки, були США. Перший договір про ленд-ліз був підписаний між ними 28 лютого
1945 р. Він відіграв вирішальну роль у орієнтації зовнішньої торгівлі Франції за океан. Після
нього до країни надійшли мільйони американських доларів займу на післявоєнну відбудову.
Фактична грошова допомога не витримувала конкуренції з радянським експортом ідеології.
Терези остаточно переважили в бік США після Вашингтонської угоди від 28 травня 1946 р.,
за якою Франція отримала кредит в 650 млн. доларів. Тоді ж президент Трумен відкрито
поставив виконання цієї угоди у залежність до участі комуністів у французькому уряді.
Якщо восени 1945 р. генерал де Голь, хоча б декларативно намагався втримали рівновагу
між Сходом і Заходом (СРСР та США), заявляючи про особливий статус країни як єднальної
ланки, але аж ніяк не пішака, то на Паризькій мирній конференції Франція вже підтримувала
майже всі західні позиції. Конференція тривала від 29 липня до 15 жовтня 1946 року. Перед її
початком США провели випробувальні вибухи атомних бомб біля атола Бікіні. Ця
демонстрація сили затінила досягнення і велич радянської військової машини. Це вплинуло
на хід переговорів.
Як відомо, Франція анексувала Саарську область і за її рахунок хотіла підняти свій
промисловий потенціал. Найгострішим питанням була нестача робочих ресурсів. За час
війни майже 20 тисяч саарських робітників було вбито, а 45 тисяч знаходилось у полоні. В
1945 р. на шахтах залишалось тільки 18 тисяч шахтарів (до війни 40–45 тис.). Влада почала
посилено вербувати працівників по всій Франції. Цим процесом керувала Французька місія
саарських шахт. Робітникам обіцяли високу зарплатню та великий продовольчий пайок. З
полону звільнялись уродженці Саару і відправлялись на батьківщину. Крім добровільних
заходів застосовувалась примусова праця на шахтах. Використовувались німецькі
військовополонені. У вересні 1946 р. кількість працівників на шахтах досягла 31 190 чоловік
[21, с.73]. Французи гальмували повернення на батьківщину поляків і українців, які мали
відповідну кваліфікацію й досвід роботи в шахтах та на рудниках.
Їх агітація мала успіх, бо вона підкріплювалась підвищенням матеріальної
зацікавленості шахтарів. Для них була введена 10% надбавка “за старання”, надавався
безплатний транспорт, спецодяг, житло, гарячі сніданки на роботі.
Таким чином у грудні 1946 р. чисельність шахтарів в одному тільки Саарі досягла
48 тисяч. Для підвищення продуктивності праці були встановлені на шахтах стрічкові
транспортери. Вони були придбані в США за рахунок американської допомоги.
Радянський Союз розгорнув процес репатріації та рееміграції з європейських країн
колишніх громадян СРСР і Російської імперії, переслідуючи економічну та ідеологічну мету.
Посол СРСР у Франції А. Є. Богомолов вручив французам 19 травня 1947 р. меморандум про
намір радянських властей репатріювати в кінці червня 1947 р. першу партію українців і
білорусів у кількості 3 тисяч осіб (чоловіків, жінок і дітей).
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На це французьке Міністерство закордонних справ відповіло 29 травня Посольству
СРСР в Парижі нотою протесту щодо методів попередньої діяльності радянської
репатріаційної місії. Крім зауважень щодо оформлення документів, зокрема так званого
“колективного паспорту”, французькі власті нагадали радянським дипломатам про
необхідність дотримання деяких міжнародних норм проведення масових репатріацій.
Зокрема МЗС Франції звернуло увагу на те, що “під час останньої репатріації залізницею
пану префектові департаменту Нижня Рона було запропоновано надіслати в табір в Марселі,
де були зібрані радянські громадяни, інспекторів поліції для здійснення контролю та
перевірки того, чи дійсно серед цих громадян знаходяться особи, які за повідомленням його
колег з департаментів Мерт і Мозель, не бажали добровільно виїхати на батьківщину
(виділено – С.Т.). Але ці поліцейські отримали енергійну відмову з боку радянських властей
увійти в табір. Вони були змушені повернутись, не виконав даного їм доручення.
Цілком очевидячки, що подібний стан речей не може терпітися французькою владою.
При організації будь-якої репатріації французькі поліцейські органи повинні попередньо
мати можливість за першою їх вимогою проводити будь-яку перевірку, яку вони будуть
вважати за потрібну зробити в збірних таборах, які організувала радянська репатріаційна
місія. Розташування цих таборів має бути повідомлене французьким властям” [5, с. 24–26].
А зараз про, так званий, “колективний паспорт”. Ще під час першої зустрічі 22 травня
1945 р. представника Верховного головнокомандуючого союзницькими експедиційними
військами генерала Р. Баркера і заступника Уповноваженого РНК СРСР у справах репатріації
генерал-лейтенанта К. Голубєва союзники категорично відмовились проводити передачу
радянських громадян за списками і актами [5, с. 32]. Тоді радянський план репатріації все
таки був прийнятий з незначними і непринциповими доповненнями і поправками.
Зараз французьке МЗС нагадало, що згідно їх законодавству кожен репатріант повинен
мати паспорт і візу, що видається префектурою за місцем його проживання. “Ці паспорти
можуть видаватись у колективному порядку. Однак, репатріація в минулому році показала,
що масова відправка з колективним паспортам є суттєвою незручністю. Так, радянські власті
подали в деяких префектурах списки російською мовою Крім цього, в деяких списках були
вказані тільки прізвища та імена репатріантів без зазначення не тільки дати та місця
народження, але й їх адреси. В наслідок цього деякі з них не були знайдені в департаменті,
вказаному як місце їх перебування.
Тому в цьому році французький уряд може дати свою згоду на колективний паспорт
для відправки лишень у випадку, якщо будуть суворо виконані наступні умови. Це дозволить
французькій адміністрації здійснювати свої права з контролю та переконатися, що ті, які
відправляються, відповідають усім вимогам французьких законів. По-перше, що вони їдуть
добровільно, по-друге, що:
1. Відомості, які мають подаватися Міністерству внутрішніх справ (відділ іноземців)
мінімум за місяць до відправки:
а) запланована дата відправки;
б) місце відправки з Франції;
в) засоби /пароплав, залізниця, літак/;
г) кількість репатріантів для кожного складу /пароплава, літака/;
2. Мінімум за 21 день до відправки в це саме міністерство подаються копії списків в 3-х
екземплярах, які заміняють колективний паспорт, в який мають включатися тільки радянські
громадяни.
Ці списки будуть розглянуті тільки за наступних умов:
а) вони мають складатися ретельно по кожному департаменту, в якому мешкають
репатріанти (маються на увазі департаменти, де іноземець прожив не менш 3-х місяців та
отримав право на проживання);
б) в списку має бути не більше п’яти прізвищ;
в) список складається за формою
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проживання

народження

Теперішня адреса

Прим.

Після отримання цих 3-х примірників Міністерство внутрішніх справ, залишає один
екземпляр для звичайної перевірки в себе, другий примірник висилає префектурі
відповідного департаменту, а третій – контрольній службі на місце відправки.
Префектури проведуть попередню перевірку, яка необхідна перед видачею виїзних віз,
тобто впевняться, чи не мають дані особи якоїсь заборгованості державній казні, або перед
судом, чи сплатили квартплату.
Префектури закреслять прізвища тих осіб, яким не можуть бути видані візи через те,
що вони не відповідають вимогам.
Радянська репатріаційна місія, яка буде уповноважена у певному департаменті, не
менш як за 8 днів до відправки подасть у префектуру колективний паспорт, який складається
радянським генеральним консулом в Парижі. Дані паспорта стосовно радянських громадян,
що підлягають репатріації , мають відповідати спискам, що були вручені МВС.
Французький паспортний стіл після закреслень, якщо це буде необхідно, які зроблять у
МВС, поставить виїзну візу на колективний паспорт.
В момент відправки французькі чиновники, які займаються контролем, встановлять,
завдяки екземпляру, що належить їм, ідентичність його з паспортами, які видали
департаменти. Згідно них вони внесуть відповідні зміни, якщо це буде необхідно, вказані
префектурою, що видала візу.
МЗС нагадує, що тільки радянські громадяни, що можуть довести своє громадянство,
зможуть виїхати з колективним паспортом.
Особи інших національностей мають подати індивідуальні паспорти в префектуру за
місцем проживання, або ж, якщо такого не буде, індивідуальну перепустку, яка видається
префектурою для отримання виїзної візи” [5, с. 24–26].
Ця довга цитата з офіційного документу показує як французькі власті намагалися
встановити контроль над діяннями радянських репатріаційних місій. Одним із обмежень
була відмова від колективного паспорта. До яких особистих трагедій призводило традиційне
домінування колективного (комуністичного) над індивідуальним (дрібнобуржуазним) у діях
радянських органів, свідчить випадок французького громадянина Жака Гіде, 1920 року
народження. Він народився в м. Безан, департамент Сен-де-Уайзе.
Жак з’явився на Тернопіллі в лютому 1946 р. Приїхав з річною дитиною та дружиною.
Валентина Мелешко, яку німці забрали на роботу у Францію, побралась з ним далеко від
рідних Копичинець. Що відбулось у її батьківському домі після повернення, залишиться
сімейною таємницею. А Жак Гіде прийшов 20 липня 1947 року у відділ репатріації в
Чорткові. З жінкою вони розлучились і француз опинився серед чужих людей без паспорта.
Єдиним документом, який він мав, було шлюбне свідоцтво. Тимчасово його влаштували на
роботу на “обозний” завод в Чорткові, а що робити далі з ним місцеві власті не знали [13,
с. 9]. Людині без паспорта, тим більше іноземцю, в 1947 р. в СРСР була пряма дорога до
Сибіру. А в’їхав до країни Жан за колективним паспортом, хоч згідно правил французького
МЗС, там мали бути тільки радянські громадяни.
Радянська сторона вважала, що французькі власті ведуть проти неї “ворожі дії”. Саме
так це кваліфікувалось у ноті, яку вручив 9 грудня 1947 р. заступник міністра закордонних
справ СРСР Ф. Т. Гусєв тимчасовому повіреному в справах Франції в СРСР П. Шарпантьє.
Це була відповідь на лист від 6 грудня, в якому французький уряд повідомляв про
анулювання франко-радянської угоди про репатріацію від 29 червня 1945 р. і припинення з
1 грудня 1947 р. діяльності радянської місії по репатріації. Двох членів місії Філатова і
Сорокіна було звинувачено у підривній роботі проти Франції (до цього були ноти від 27 і
28 листопада).
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Заступник міністра Ф. Гусєв у досить таки різкій формі заявляв, що обвинувачення
двох членів радянської місії в підривній роботі радянський уряд “розглядає як мерзотний
наклеп, позбавлений будь-якої підстави і вигаданий французьким урядом для того, щоб
виправдати свою сваволю щодо радянських громадян у Борегарі, щодо членів Спілки
радянських громадян у Франції, щодо акту однобічного анулювання франко-радянської
угоди про репатріацію, а також для того, аби ввести в оману громадську думку Франції щодо
дійсного становища у Франції зараз” [8, 12 грудня].
А становище у політичному житті Франції нагадувало розбурханий океан, який кидав
на берег хвилі активності комуністичної партії, страйки і зміни урядів. Приклалися до цього і
співробітники радянських спецслужб Філатов і Сорокін, які втратили пильність і занадто
відверто допомагали французьким товаришам у поваленні буржуазного ладу в країні
першого революційного маршу. Про те, що всі члени радянських репатріаційних місій у
країнах Європи були співробітниками військової розвідки або МДБ, свідчить не тільки
постать їх керівника генерал-полковника Ф. Голікова. Про М. Філатова залишив згадку
О. Брюханов, член місії в Італії, згодом керівник репатріаційної місії з англійської зони
окупації Німеччини і Данії [6, с. 38]. Хоча себе Брюханов називає стройовим офіцером, в
одному місці своїх спогадів від обмовився, що під час війни перебував у славетних
білоруських партизан, забезпечуючи оперативний зв’язок з частинами Радянської Армії [6,
с. 38]. Військові розвідники під час бесід у таборах вмовляли колишніх співвітчизників не
тільки повернутися на батьківщину, декому з них пропонували навпаки стати
“невозвращенцем” і прислужитись батьківщині в якості агента.
Щоби вберегти решту розвідників “радянський уряд дав розпорядження всім членам
радянської місії з репатріації про виїзд з Франції і вимагає, щоб члени французької місії з
репатріації в СРСР негайно залишили територію СРСР” [23, с. 12 ]. Дипломатичними нотами
прикривалась боротьба радянської і західних розвідок. Репатріанти, “переміщені особи” були
благодатним матеріалом для вербування. Радянські місії боролись за кожного репатріанта, бо
вважали кожного, хто залишиться на Заході потенційним агентом ворожих спецслужб.
Радянська сторона вживала й засобів тиску і шантажу. Французи на початку грудня
звернулись із проханням видати візи для 18 членів делегації, яка мала намір вести у Москві
переговори з укладання договору про взаємні поставки товарів. У візах було відмовлено і ця
відмова була пов’язана з “ворожою діяльністю” Франції щодо Радянського Союзу.
Містечко Борегар згадувалось не в одній ноті МЗС СРСР. Тут, неподалік від Парижу,
розташувався табір радянських репатріантів. Він був організований у 1944 році для
визволених з німецького полону військовослужбовців Радянської Армії. За домовленістю
між двома урядами, на чолі табору стояла радянська адміністрація. Режим був встановлений
відповідно до укладеної згодом радянського-французької угоди про взаємну репатріацію.
“Режим цього табору нічим не відрізнявся від режиму в таборах, які, так само відповідно до
згаданої угоди, були організовані в Радянському Союзі для французьких репатріантів” [7,
10 грудня].
Події, що сталися навколо табору 14 листопада 1947 р., як снігова лавина, спричинили
загострення франко-радянських відносин. Зрозуміло, що існують два виклади розгортання
подій – радянський і французький. Ось як це подавалось у радянській пресі.
Під керівництвом генерального директора управління безпеки Бурсико три батальйони
французької поліції загальною чисельністю 2 тисячі чоловік, озброєних автоматами, при
підтримці чотирьох танків оточили табір. На цей час там знаходилось 58 громадян, що
готувались до репатріації, та майже 100 працівників радянської місії. Звернемо увагу, що на
одного репатріанта припадало два “агітатора” чи як завгодно – “куратора”.
Офіційним приводом для цієї акції французький міністр внутрішніх справ Депре назвав
проведення обшуку. До поліції звернувся французький громадянин із заявою на свою жінку
Субботіну-Спечинську, яка перебувала в таборі з трьома дітьми і чекала виїзду в СРСР.
Батько просив власті повернути дітей, на виїзд яких він не давав згоди.
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Як кожна історія має свою передісторію, здебільшого приховану від стороннього
погляду, так і, нібито, сімейна історія Субботіних-Спечинських насправді була початком
історії зіткнення двох спецслужб. Отож, надамо слово французу Вольтону Тьєррі, якій у
своїй претензійній книзі “КГБ у Франції”, подає таку хроніку подій.
“У другій половині дня 14 листопада 1947 р. творець і безперечний лідер УОТ Роже
Вібо зібрав цілу невелику армію: 400 солдат республіканських рот безпеки і моторизованих
жандармів, 60 транспортних машин, два танки “ФТ Рено”. Письмовий наказ міністра
оборони П’єра Анрі Тетжана давав йому повну свободу дій, включаючи за необхідності
використання вогнепальної зброї. Рішення про блокаду табору “Борегар” було прийнято на
засіданні Ради міністрів. Контррозвідці вдалося нарешті знайти привід для вирішальних дій.
У звіті служби прослуховування говорилося про присутність в цьому таборі трьох дівчат:
Марії, Зиновії та Ольги, вкрадених у батька, який домігся права на їх виховання після
розлучення. Ця пересічна сімейна драма й послужила фоном першої за післявоєнні роки
серйозної дипломатичної кризи між Парижем і Москвою.
Батько дітей, Дмитро Спечинський, росіянин за походженням, що емігрував до Франції
у 1922 р. Він подав згідно встановленого порядку скаргу до суду в справі “викрадення дітей”.
Його колишня дружина, Софія Субботіна, також росіянка, зникла з трьома дітьми 6 жовтня.
Декілька днів по тому всі четверо опинилися у радянському ешелоні на прикордонному пості
в Сарбурзі. Субботіну не пропустили, але поліція загубила її з поля зору і знову натрапила на
слід тільки 12 листопада у “Борегарі”.
Яке везіння! Французька влада вже давно цікавилась цим табором, що займав декілька
гектарів і розташовувався між Вокрессоном і Сель-Сен-Клу у департаменті Сена і Уаза. Там,
у поспіхом побудованих бараках з залитими смолою дахами, тулились радянські громадяни,
що бажали “повернутися на батьківщину”. Такою була версія радянського посольства в
Парижі.
Табір був наданий у розпорядження Червоної Армії* у 1944 році. З настанням миру він
перетворився в “репатріаційний табір” без статусу дипломатичної екстериторіальністю. Але
у французьких властей не було над ним ніякого контролю. “Борегар” став справжнім
маленьким радянським анклавом у Франції, в якому відбувалися дивні речі. Рік тому, у
вересні 1946 р., майже 60 французів, що знаходилися в таборі, були відправлені до СРСР без
відома Парижу.
Радянська місія з репатріації суворо виконувала вказівку Сталіна: повернути, на
випадок необхідності силою, радянських громадян, що опинилися в кінці війни у Франції чи
то тих, що потрапили в полон до німців, чи то тих, що служили у армії Власова. Деякі
репатріанти були російськими емігрантами, що втекли з Росії після жовтневої революції і
отримали французьке громадянство. Нема потреби нагадувати, що нікого з них не зустрічали
як героя. Більшість поповнило ряди чисельної армії зеків, що населяли Гулаг.
Французький уряд довго закривав очі в надії на взаємність. Серед договорів,
підписаних де Голлем у 1944 році в Москві, була угода про встановлення в СРСР місії з
репатріації французьких громадян, яких війна занесла на радянську територію. Дуже швидко
з’ясувалося, що робота місії зіткнулася з супротивом з боку СРСР. На батьківщину
повернулося дуже мало французів, як показав П’єр Рігуло [3].
У французької контррозвідки, окрім того, з’явилась впевненість, що “Борегар” слугує
базою для офіцерів радянської розвідки. В таборі, правда, був французький офіцер, що
відповідав за зв’язок з представником СРСР, але як член французької компартії він не
інформував УОТ про те, що там відбувалося.
“Блокуйте “Борегар”, розріжте нарив!” – наказав голова Ради міністрів Поль Рамадьє,
коли Роже Вібо надав йому докази, що там знаходяться троє дітей – громадян Франції. З
точки зору закону операція була абсолютно бездоганною.
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Але “битва при Борегарі” не відбулась. На радянське командування справила враження
розгорнута проти нього техніка – перед брамою табору Вібо поставив танк у бойовому стані,
готовий відкрити вогонь, – і воно було змушене поступитися. Обшук мав жалюгідні
наслідки. Крім трьох дівчат, знайшли два ящики зі зброєю – кулеметами, автоматами і
гранатами. Цього було недостатньо, щоби зобразити табір як підривний центр. Тим не менше
в наступні дні уряд прийняв радикальні міри: закрив “Борегар” і вислав 19 радянських
громадян за підозрою у посяганні на державну безпеку.
“Брутальна провокація проти СРСР – дружньої та союзної країни” – такий заголовок
“Юманіте” винесла на всю першу полосу. “Скандальна операція”, – підхопило московське
радіо. “Цілком очевидно, що все це діється в рамках загального антирадянського плану, що
здійснюється у світових масштабах, першою жертвою якого є Франція”, – пояснив по
радянському радіо керівник французької репатріаційної місії у Москві полковник Маркьє.
Він отримав цю посаду за рекомендацією Жака Дюкло. За ці “заяви, що суперечать істині та
образливі для країни”, його суворо засудив міністр у справах ветеранів і жертв війни
Франсуа Міттеран. Так описав події навколо Борегару Вольтон Тьєррі.
Радянські спецслужби через представників французьких комуністів у парламенті
вирішили використати цю акцію у загостренні як внутрішньої, так і міжнародної ситуації
країни. Депутат Національних зборів комуніст Флорімон Бонт вніс інтерпеляцію щодо
нальоту поліції. Він назвав офіційні аргументи “жалюгідними приводами для огидної
антирадянської провокації”, що мали за мету “відвернути увагу французів від озброєних
фашистських груп, які організують у нас, змови при співучасті уряду, і від згубної політики
уряду” [8].
Французьке МЗС спромоглось на відповідну ноту 17 листопада 1947 р., де посилалось
на “виключний режим, який ніби існував у цьому таборі”.
Не забарились з відповіддю у МЗС СРСР. Ноти про репресії з боку французького уряду
щодо громадян СРСР у Франції і переслідування радянських репатріантів були передані
тимчасовим повіреним у справах СРСР у Франції А. Г. Абрамовим заступникові міністра
закордонних справ Франції А. Марі.
Серед іншого зазначалось, що 25 листопада в різних містах Франції були заарештовані
члени Союзу радянських громадян у Франції. Було затримано керівництво цього Союзу:
голову Центрального правління (ЦП) Н. С. Качва, заступника А.К. Палеолога, членів
президії ЦП С. Н. Сіріна, В. Е. Ковальова, І. А. Кривошеїна, А. І. Угримова, А. А.Угримова,
В. В. Толі, М. Н. Риталова, Л. Д. Любимова, А. П. Покапилова, А. А. Геник, К. В. Саюсай,
І. Ю. Церебеж, В. І. Пліхта, Б. І. Постовського, Д. А. Білоусова, А. К. Гущіна, Н. В. Бєляєва,
Д. С. Розенбаха, Т. І. Розенкопф, К. В. Мантухова, П. Д. Смірнова, А. Н. Марченка.
Забороняється друк часопису, що видавався цією організацією.
Арешти, як зазначалось у ноті, “супроводжувались насильствами і знущаннями над
арештованими з боку агентів поліції” [10 грудня]. Всі вони були “потай” вивезені
французами в радянську зону окупації Німеччини. Початком 1948 р. французький уряд
проводить арешти радянських громадян і депортує їх з країни.
У грудні газети правого спрямування надрукували матеріали про те, що Радянський
Союз організовує страйковий рух у Франції. Широкого розголосу набула “брудна книжечка
зрадника Кравченка”, як її називали офіційні радянські представники.
Звинувачувались французи не тільки за дії на своїй території, а також і в зонах своєї
окупації. В Австрії вони не сприяли, а “навіть всупереч франко-радянській угоді про взаємну
репатріацію перешкоджали поверненню радянських громадян на батьківщину”. Французькі
власті якщо не підтримували, то не забороняли діяльність “Інсбрукського обласного комітету
українців” і “Об’єднання російських емігрантів”, що викликало роздратування радянської
сторони [8].
У 1948 році різко погіршились дипломатичні стосунки Франції з СРСР. У Москві
французи ліквідували свій відділ інформації при посольстві, скоротили кількість
кореспондентів у СРСР. Одночасно напруженими стають відносини з Чехословаччиною,
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Польщею. Уряд Франції засудив події в Празі. В лютому 1948 р. відмовився від переговорів
із підписання договору про союз з Польщею, а на початку 1949 р. не поновили договір про
репатріацію польських громадян з Франції. У листопаді 1948 р. ліквідовується організація
румунських громадян, припиняється випуск її періодичних видань, застосовуються репресії
аналогічні щодо радянських структур у Франції [23, с. 415].
Проблема вирішення долі переміщених осіб ускладнилась. В західних зонах у 1947 р. їх
загальна кількість (в тому числі й зарахованих до них військових злочинців і зрадників),
становила біля 750 тисяч з 10 млн., які налічувались відразу після капітуляції Німеччини.
Серед цих 750 тисяч понад 200 тисяч було радянських громадян, у тому числі 40 тисяч
українців [16].
Настрій тих, хто повернувся в СРСР з першої хвилею, можна було назвати крахом
ілюзій. Вони повертались в СРСР з вірою в потужну країну, яка змогла побороти Німеччину.
Але колос виявився на глиняних, вірніше “репресивних” ногах. Піднесення змінилось на
розчарування і розпач. Реемігранти почали створювати незручності для місцевих органів
влади.
У 50-х роках опіка над реемігрантами перейшла до адміністративного відділу ЦК КПУ
і відповідних відділів обкомів партії. Вони щорічно складали звіти про працевлаштування і
побутове забезпечення “громадян, які повернулись з-за кордону на постійне проживання в
область”.
Кампанія використання реемігрантів у ідеологічній боротьбі двох політичних систем
від “організації листів на захід” перейшла до організації “звинувачувальних свідчень”. У
березні 1952 р. відділ у справах репатріації при РМ УРСР “запропонував” зібрати в областях
заяви від тих, хто повернувся з Франції, Англії, західної зони Німеччини та Австрії. Зміст
цих заяв був спланований і мав відповідати переліку питань. Відповіді мали підтвердити тезу
про протидії урядів західних країн у поверненні людей у Радянській Союз.
Форми протидії “реакціонерів” були перелічені, тільки треба було вибрати і
підтвердити їх фактами:
“1) коли, хто і де з представників місцевих властей (на Заході – С.Т.) відмовляв цій
особі в поверненні в СРСР, які заходи по залякуванню вживались і вживаються у цих
випадках;
2) які аналогічні факти відомі стосовно інших переміщених радянських громадян, які
перебували за кордоном;
3) які форми репресій вживались до особи, від якої організовується заява, або інших
радянських громадян тільки за те, що вони бажали повернутись на Батьківщину (виклик в
поліцію, арешти, затримання в карцері, замкнення в психіатричній лікарні, побиття,
розлучення з дітьми)”.
Крім того в заявах рекомендувалось, вміщати відомості, які характеризують
безправний стан і напівголодне існування переміщених радянських громадян, що
перебувають в таборах за кордоном і на роботах в капіталістичних державах, а також
становище радянських дітей з числа переміщених осіб. Якщо репатрійовані радянські
громадяни мають листи, фотокартки та інші матеріали, які підтверджують вище перелічені
факти, то ці документи необхідно додати до заяв.
Заяви не повинні носити якусь надуману стандартну форму, але вони повинні мати всі
необхідні дані, які викривають уряди США, Англії та Франції в протидіях поверненню
переміщених радянських громадян на батьківщину, безпощадної їх експлуатації на роботах,
створенні важких побутових умов” [5, с. 9]. Ці заяви треба було переслати до Києва до
5 квітня 1952 р.
Для чого проводилась ця акція? Як Франція була зацікавлена в шахтарях для Саара, так
і Радянський Союз нарощував видобуток на копальнях Донбасу. А в СРСР не повернулися
сотні тисяч чоловік, яких радянські місії зараховували до числа репатріантів. Крім
економічної сторони справи, була ще ідеологічна. Адже СРСР просто не міг уявити, що він
програє ідеологічну війну з Заходом. За національним складом серед “невозвращенцев”
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найчисельнішою була група українців 144 934 особи, що складало 32,10% загальної кількості
[16, с. 39]. За даними Управління репатріації СРСР станом на 1 січні 1952 р. лише у Франції
їх нараховувалось 19 675 чоловік.
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THE UKRAINIAN REEMIGRANTS AS A FAСTOR OF THE DYPLOMATIC WAR
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The paper presents the problems of the reemigration of Ukrainians from France. The situation
is considered on the back ground of the difficult political struggle between countries in the afterwar Europe, namely the French-and-Soviet relations.
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У статті автор досліджує політику радянської влади в період
голоду на Україні у 1932–1933 рр.
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P

rzez wiele lat Ukraina była jednym z największych producentów zboża w Europie.
Jednak po opanowaniu jej przez bolszewików sytuacja ta uległa zmianie [1].
Rozpoczęta w końcu 1929 r. przez kierownictwo stalinowskie destrukcyjna polityka
(kolektywizacja, rozkułaczanie, nadmierne kontyngenty zbożowe oraz bezwzględne ich
egzekwowanie etc.) doprowadziła rolnictwo ukraińskie do ruiny, a chłopów do straszliwego głodu
[w historiografii ukraińskiej – hołodomor], który na samej tylko Ukrainie zabrał życie co najmniej
trzem milionom ludzi [2]. Wielki Głód jest niewątpliwie jedną z największych tragedii ludzkości w
XX wieku, a także jedną z największych zbrodni reżimu bolszewickiego przeciwko narodowi
ukraińskiemu. Tragedia narodu ukraińskiego jest tym bardziej bolesna, że przez cały czas istnienia
pomoru głodowego, oficjalnie na Ukrainie jak i w całym Związku Radzieckim żadnego głodu nie
było, mało tego, propaganda bolszewicka na każdym kroku głosiła jak to wspaniale żyje się
kołchoźnikom i uczciwie pracującym chłopom w państwie radzieckim.
Podejście bolszewików do kwestii głodu nie może dziwić, gdyż głód na Ukrainie zaczął się
zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu zakończenia kolektywizacji∗ [3], która według oficjalnej
propagandy nie tylko zreformowała rolnictwo, ale i uchroniła od śmierci głodowej i wyrwała z
biedy wielomilionowe masy chłopskie∗∗ [4]. Przyznanie, że “państwie robotników i chłopów”, w
którym zakończono “pięciolatkę rozwoju gospodarstwa narodowego” panuje głód byłoby
równoznaczne z przyznaniem, że forsowana od 1929 r. przez Stalina polityka gospodarcza
zakończyła się kompletnym fiaskiem, że system kołchozowy się nie sprawdził∗∗∗ [5]. Tego
“nieomylny przywódca partii i narodu” zrobić nie mógł, o głodzie nie chciał nawet słyszeć.
Kilkakrotnie dawał do zrozumienia, zarówno w rozmowach prywatnych jak i publicznie, że nie
może być mowy o jakimkolwiek głodzie w państwie bolszewickim. Znana jest rozmowa Stalina z
ówczesnym sekretarzem obwodowego komitetu partii w Charkowie Romanem Terechowem. Kiedy
Terechow informował Stalina o tym że w wielu wsiach obwodu chłopi głodują, ten mu
odpowiedział: “Mówiono nam, towarzyszu Terechow, że jesteście dobrym mówcą, okazuje się, że
jesteście przede wszystkim świetnym opowiadaczem bajek. Wymyśliliście bajkę o głodzie i
myślicie, że nas przestraszycie – nie uda się. Czy nie byłoby lepiej zrezygnować ze stanowiska
∗

Zakończenie kolektywizacji regionów zbożowych Ukrainy ogłoszono 2 VIII 1931 r. Głód natomiast zaczął się już
na przełomie 1931/1932 r.
∗∗
Stalin 19 II 1933 r. przemawiając na pierwszym wszechzwiązkowym zjeździe kołchoźników-przodowników w
imieniu partii bolszewickiej powiedział: “Dzięki kolektywizacji pomogliśmy milionowym masom biedaków wejść do
kołchozów i korzystać tam z lepszej ziemi, lepszych narzędzi produkcji. Milionowe masy biedaków osiągnęły poziom
życia średniaków [W myśl bolszewickiej teorii o walce klas była to klasa pośrednia pomiędzy kułakami
(wyzyskiwaczami) a biedotą (wyzyskiwaną przez kułaków). Definicję średniaka podał sam Lenin. Średniak według
niego to taki chłop, który “nie wyzyskuje cudzej pracy, nie żyje z cudzej pracy, w żadnym stopniu i w żaden sposób nie
korzysta z owoców cudzej pracy, lecz sam pracuje, żyje z własnej pracy”. W praktyce różnica pomiędzy kułakami,
średniakami a nawet biedakami była bardzo płynna]. Doprowadziliśmy do tego, że miliony biedaków żyjących
wcześniej w skrajnej nędzy, stało się teraz w kołchozach średniakami, stało się ludźmi zabezpieczonymi (…).
Pomogliśmy im stać się właścicielami swojej pracy wewnątrz kołchozów, stać średniakami (…)”.
∗∗∗
Ekspert ds. rolnych niemieckiej ambasady w Moskwie Otto Schiller we wrześniu 1933 r. pisał: “(…) Rząd radziecki
tak głęboko ugrzązł w wieloletniej (…) propagandzie pięciolatki, że przyznanie się że [w państwie] panuje głód byłoby
równoznaczne z ogłoszeniem [swego] bankructwa (…)”.
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sekretarza komitetu obwodowego i Komitetu Centralnego KP(b)U [tj. Komunistyczna Partia
(bolszewików) Ukrainy] i wstąpić do Związku Pisarzy; będziecie bajki pisać a durnie będą je
czytać” [6]. Na pierwszym wszechzwiązkowym zjeździe kołchoźników-przodowników, w
przededniu masowego pomoru głodowego, kiedy już co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi zmarło
z głodu Stalin powiedział: “(…) Główne trudności już mamy za sobą, a te trudności, które są przed
wami, nie zasługują nawet na to, żeby poważnie o nich mówić. W każdym bądź razie w
porównaniu do tych trudności, które przeżyli robotnicy 10–15 lat temu, wasze trudności,
towarzysze kołchoźnicy, wydają się być zabawką dziecięcą (sic!) (...)” [4].
Podobnie jak Moskwa fakt istnienia głodu kategorycznie negowały również władze
najwyższe Ukrainy Radzieckiej, pomimo tego, iż informacje o nim napływały regularnie do
Komitetu Centralnego KP(b)U nie tylko od głodujących chłopów, ale i od rejonowych i
obwodowych sekretarzy partyjnych, przedstawicieli GPU [tj. Główny Zarząd Polityczny (ros.
Gławnoje Politiczieskoje Uprawlenije)] oraz milicji. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego
KP(b)U na posiedzeniu 17 III 1933 r. podjęło decyzję o zastosowaniu zdecydowanych środków
wobec tych, którzy rozpowszechniali informacje o głodzie. Oczywiście słowo “głód” w
postanowieniu nie padło, zamiast niego eufemistycznie napisano o podjęciu “odpowiednich
środków w walce z rozpowszechnianymi przez elementy kontrrewolucyjne pogłoskami
prowokacyjnymi”.
Najwyższe władze Ukrainy zażądały “w jak najkrótszym czasie, przede wszystkim w
rejonach gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja” zaprowadzenia porządku surowo karząc wszystkich
“siejących panikę, rozpowszechniających pogłoski prowokacyjne i wszystkie elementy
antyradzieckie próbujące wykorzystać trudności żywnościowe do swoich celów
kontrrewolucyjnych”. Wystosowano także ostrzeżenie do wszystkich członków kierownictwa
rejonowego i obwodowego, którzy “zamiast walki z wszelką prowokacją nierzadko sami wpadali w
panikę i powtarzali plotki” [7].
W większości dokumentów władz najwyższych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej zamiast słowa “głód” używano raczej sformułowań “udawany głód”∗ [2, s. 375–376] lub
“trudności żywnościowe”. Odnośnie tych ostatnich co rusz podkreślano, że jeśli nawet miały miejsce,
to były konsekwencją “lenistwa i nieróbstwa” samych chłopów, ewentualnie “wypaczeń linii
partyjnej” [2, s. 390], a nie, rzecz jasna, polityki bolszewickiej wobec wsi. 26 IV 1932 r. Kosior pisał
do Stalina: “Są pewne trudności żywnościowe, w niektórych wsiach zarejestrowano nawet przypadki
głodu, ale jest to tylko i wyłącznie rezultatem miejscowych przegięć i złego stosunku do kołchozów.
Wszelkie pogłoski o ’głodzie’ na Ukrainie należy kategorycznie odrzucić” [2, s. 148].
Szef Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR Kalinin przemawiając 15 VI 1933 r. na
drugim zjeździe kołchoźników-przodowników kraju gorkowskiego cynicznie nazwał chłopów,
którzy nie mieli zboża i umierali z głodu przestępcami. “Masa kołchozowa” – mówił Kalinin –
“[zaliczyła] już podstawowy kurs budownictwa kołchozowego i mogła się przekonać do czego
prowadzą rezultaty złej pracy w kołchozie. U nas na Ukrainie lub Północnym Kaukazie są wsie,
gdzie jedne kołchozy mają zboża pod dostatkiem, a w innych kołchozach w tych samych wsiach
zboża brakuje, albo jest go bardzo mało. Kołchoźnicy, którzy mają zboże mówią tym komu zboża
zabrakło: ’Kto jest winien temu, czy zrobiliście wszystko żeby mieć zboże, czy dążyliście do
∗
6 II 1933 r. na polecenie pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego KP(b)U Stanisława Kosiora wszystkim
członkom i kandydatom do członkostwa Biura Politycznego KC KP(b)U rozesłano dokument pt. “O przypadkach
udawanego głodowania w celu niedostarczenia zboża w obwodzie charkowskim”. Dokument ten został przygotowany
na podstawie materiałów bryhadyrowskiego i jakimowskiego rejonowych komitetów partii. Była w nim mowa o tym,
że w walce z chlebozagotowkami [tj. dostawami zboża] niektórzy chłopi doprowadzają swoje rodziny do rzeczywistego
głodu (puchną dzieci). Na poparcie tej tezy podano “dowody”: we wsi Wasiliewo (rejon bryhadyrowski) niejaki Włas
Jakowiec mając dostarczyć do punktów skupu 27,8 q zboża nie dostarczył ani jednego kilograma, porzucił dzieci, które
“w chwili obecnej cierpią biedę”. Brygada aktywistów natomiast znalazła u niego zakopane w jamach zboże: 5 q, 2,35
q, 5,23 q i 6,42 q. Kołchoźnik Klimenko z artelu im. Mołotowa (rejon jakimowski) krzyczał: ”Jestem głodny, moje
dzieci puchną”. Po sprawdzeniu, znaleziono u niego 2,5 q zboża, choć tylko [za pracę w kołchozie] (trudodni) otrzymał
90 kg”.

Україна–Європа–Світ

64

zebrania wszystkiego, do ostatniego ziarnka? (…) Was za złą pracę trzeba bić, nie macie na kogo
się żalić. Kiedy przekonacie się, że (…) kradnąc przeżyć się nie da, będziecie więcej pracować i
mieć więcej. Każdy rolnik u nas wie, że jeśli komuś zabrakło zboża to nie nastąpiło to na skutek
nieurodzaju. [Brak zboża] nie jest zjawiskiem masowym, jest konsekwencją lenistwa i nieuczciwej
pracy [podkreśl. R.K.]. Rząd i KC okazuje ogromną pomoc tym komu zabrakło zboża do
następnych zbiorów. (…) Wiemy, że popełnili oni ogromne przestępstwo wobec narodu, ale mimo
wszystko mamy nadzieję, że się poprawią. (…) W tym roku masa kołchozowa przeszła dobrą
szkołę. Dla niektórych szkoła ta była bardzo okrutna (…)” [8].
Przez cały czas trwania głodu udawano, że nic się nie dzieje. Kiedy miliony dzieci nie miały
co jeść Maksym Gorki pisał, że dzieciom potrzebne są ciekawe zabawki [9]. Kiedy dziesiątki
tysięcy chłopów umierało z głodu bolszewicy wysyłali na wieś różnego rodzaju zespoły muzyczne,
teatralne i in. jak to podkreślano dla “ukulturalnienia chłopów”∗ [10]. W kinach∗∗ [11] pokazywano
kołchoźnikom filmy, których najczęstszym motywem przewodnim było wykonanie dyrektywy
Stalina o “uczynieniu wszystkich kołchoźników zamożnymi”∗∗∗ oraz “ukazanie olbrzymich
zdobyczy socjalizmu”∗∗∗∗ [12].
W każdej gazecie radzieckiej z tamtego okresu, niezależnie czy jest to jakaś gazeta lokalna czy
ogólnozwiązkowa (jak np. “Prawda” czy “Izwiestija”) można znaleźć większe lub mniejsze
fragmenty nt. “dostatniego życia kołchozowego”. Np. winnicka “Bilszowyćka Prawda” 1 V 1933 r. –
czyli w okresie kiedy głód zbierał swoje największe żniwo tak oto opisywała “szczęśliwe” życie
niejakiego kołchoźnika Łuki Berezy ze wsi Bedrynówka w obwodzie winnickim, który “wzrósł i
wzmocnił” się w kołchozie: “Rodzina kołchoźnika przepracowawszy w 1932 r. 560 trudodni∗∗∗∗∗ [13]
otrzymała 150 pudów zboża [tj. ponad 2500 kg – R.K.] (…), a także 17 kg cukru, 200 rubli w
gotówce i premię około 100 rubli (...). W chacie Berezy pojawiły się książki. Rodzina prenumeruje
trzy gazety, sam stary Bereza chodzi do kina (...)”. Artykuł kończył się słowami: “Życie stało się
ciekawsze (...)” [14].
“Prawda” 3 IX 1933 r. opisała dostatek kołchoźnika Serhija Łychołata z kołchozu
“Czerwonyj Skotar” na dniepropietrowszczyźnie. Łychołat pracował na początku u kułaka, który w
zamian za pracę dawał mu tylko coś do jedzenia, “odżył” dopiero w kołchozie: otrzymał chatę [po
∗

W końcu 1933 r. na wsi ukraińskiej istniało 150 brygad artystycznych. Członkiem jednej z takich brygad
(bandurzystów) był Josyp Panasenko z Połtawy. W 1932 r. wysłano jego kapelę (12 osób) do rejonu romeńskiego
(połtawszczyzna) dla “kulturowego obsługiwania” głodujących chłopów. “Byłem świadkiem okropności głodu” – pisał w
swoich wspomnieniach Panasenko – “po drogach do miasta wszędzie leżały trupy zmarłych dzieci, kobiet i mężczyzn oraz
wiele ludzi, którzy umierali w straszliwych męczarniach. Kiedy wszedłem do wsi Nedryhajłowe przestraszyłem się. Wieś
wyglądała jak gdyby była wyludniona, ani żywej duszy. Wszedłem do pierwszej chaty, wokół której burzan wyrósł aż do
samego poddasza. Drzwi były otwarte, w środku czuć było smród. Na łóżku w łachmanach leżały dwie martwe
dziewczynki, z pieca zwisały nogi nieżyjącego mężczyzny [w podeszłym wieku], a za chatą siedziała kobieta, postradała
zmysły, śmiejąc się przebierała kawałki ziemi. Smród rozkładających się zwłok obecny był w całej wsi, wszędzie leżały
trupy i się rozkładały, gdyż nikt nie mógł ich pochować (...)”.
∗∗
W końcu 1933 r. na Ukrainie było 3316 kin wiejskich, w tym 7 dźwiękowych (w miastach było odpowiednio 1461 i
63 kin).
∗∗∗
Chodzi o wspomniane już wystąpienie Stalina na pierwszym wszechzwiązkowym zjeździe kołchoźnikówprzodowników 19 II 1933 r., na którym po przedstawieniu “olbrzymich sukcesów w ruchu kołchozowym” powiedział,
że kolejnym celem partii jest uczynienie wszystkich kołchoźników zamożnymi. Riecz’ tow. Stalina na pierwom
wsiesojuznom s’jezdie kołchoznikow-udarnikow…
∗∗∗∗
Były to m. in. filmy: “O dziadku Mrozie” (Pro dida Moroza), “Święto zamożności kołchozowej” (Swiato
kołhospnoji zamożniosti), “Kołchozy i sowchozy Ukrainy”, “Kopalnie Donbasu” i in.
∗∗∗∗∗
System trudodni (dni pracy, dniówek obrachunkowych) był podstawą rozliczania się kołchozów z
kołchoźnikami. Trudodień nie oznaczał bynajmniej, że kołchoźnikowi płacono za dzień pracy, żeby zaliczyć trudodień
kołchoźnik musiał wykonać według ustalonej normy pracę, która mogła mu zająć nawet kilka dni (np. zaoranie lub
zasianie określonej powierzchni pola). Plan wprowadzenia trudodnia jako nowej kategorii ekonomicznej wysunął 6 VI
1930 r. Kołchozcentr ZSRR. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu “pracy na akord” (sdielszczina) wyrażonej w
trudodniach podjęły 24 III 1931 r. Komisariat Rolnictwa i Kołchozcentr ZSRR. O massowoj prowierkie
diejstwitielnogo osuszczestwlenija w kołchozach rieszenija VI sjezda sowietow o kołchoznom stroitielstwie.
Postanowlenije Narkomziema i Kołchozcentra SSSR.

Збірник наукових праць

65

wysiedlonym kułaku], za 321 przepracowanych trudodni otrzymał ponad 200 pudów zboża i około
1000 rubli. “Nigdy mi się nawet coś takiego nie śniło” – mówił Łychołat.
14 IX 1933 r. ta sama gazeta opublikowała artykuł o “dostatku” niejakiego Juchyma Płużnika
– kołchoźnika z rejonu orychowskiego, ilustracją tego artykułu był obrazek przedstawiający
spichlerz kołchoźnika pełen zboża z następującym podpisem: “Po raz pierwszy tyle zboża, choć jest
to tylko część zarobku”.
Organizowano również wszelkiego rodzaju kołchozowe audycje radiowe, w których także
przedstawiano obraz “dostatniego życia kołchozowego”. Jesienią 1933 r. w jednej z takich audycji
niejaki kołchoźnik Emelian Kuropatenko ze wsi Iwanówka w obwodzie charkowskim powiedział:
“(...) Ponad trzy lata temu wstąpiłem do kołchozu. (...) Mam tyle zboża ile w ciągu całego swego
życia nie miałem. Mam krowę, byczka, dwie świnie, 8 gęsi, 5 kur, 40 królików i nową chatę, którą
pomógł mi wybudować kołchoz. Teraz wiem, że rzeczywiście kołchoźnicy dążą do dostatniego życia,
o którym mówił towarzysz Stalin. Idzie zima. Nie boję się, że w zimie nie będę miał co jeść,
ponieważ mam wszystko” [15].
Zagraniczny komunista Arthur Koestler, który w okresie Wielkiego Głodu przebywał w ZSRR
(m. in. w Charkowie) – po wyjeździe z tego państwa w swojej książce “The Yogi and the
Commissar” (wyd. New York 1946) napisał: “Straciłem poczucie rzeczywistości; gazety były
przepełnione informacjami o budowie gigantycznych fabryk na Uralu, nagradzaniu brygadzistówprzodowników. Umieszczano w nich zdjęcia radosnych, uśmiechniętych ludzi pod czerwonymi
sztandarami, ale ani jednym słowem nie wspomniano o głodzie, epidemiach, wymieraniu całych wsi,
braku światła w Charkowie∗ [16]. Nad krajem zawisła kurtyna milczenia” [17]. Głód na Ukrainie jak i
w innych częściach ZSRR stał się zjawiskiem nieistniejącym∗∗ [18, s. 263], a za symbol bolszewickiej
hipokryzji może posłużyć następujący opis Zinowiewska (dzisiejszy Kirowograd) przedstawiony
przez jednego ze świadków głodu: “Na wiosnę 1933 r. przy wjeździe do tego miasta stał łuk
triumfalny, na którym był napis: ’Wkroczyliśmy do pierwszej fazy komunizmu-socjalizmu’. Naokoło
łuku zaś leżały zwłoki wielu chłopów, którzy zmarli śmiercią głodową” [19].
O głodzie prasa radziecka pisała bardzo często, ale tylko wtedy, kiedy opisywała “tragiczny
los głodujących chłopów i bezrobotnych robotników”, rzecz jasna nie w ZSRR, a w państwach
kapitalistycznych. “Prawda” i inne gazety bolszewickie prowadziły nawet specjalną rubrykę pt. “W
państwach kapitału” (w stranach kapitała), gdzie przedstawiano “przerażającą nędzę mas
pracujących” w tychże państwach. Należy podkreślić, że świat zachodni w tym okresie pogrążony
był w wielkim kryzysie gospodarczym, bezpośrednim rezultatem którego był wzrost liczby
bezrobotnych. Propaganda bolszewicka skrzętnie wykorzystywała ten fakt, akcentując, że w ZSRR
nie ma bezrobocia.
Informacje o “głodzie w krajach burżuazyjnych” szczególnie często zaczęły się ukazywać
wtedy, kiedy głód co raz bardziej zaczął zaglądać w oczy radzieckim chłopom. Czytając te
doniesienia trudno nie oprzeć się wrażeniu, że prasa radziecka opisując głód gdzieś na Zachodzie
tak naprawdę opisywała los obywateli, a raczej poddanych państwa bolszewickiego. Np. “Prawda”
28 VI 1932 r. pisała o jednej z polskich wsi, gdzie aż 800 rodzin miało puchnąć z głodu, 16 XI 1932
r. ta sama gazeta opublikowała artykuł pt. “Głodna Anglia” (Gołodnaja Anglija) [20], dwa dni
później artykuł “Nędza w Japonii” (Niszczeta w Japonii), 22 XII 1932 r. “Prawda” pisała o
∗

Kiedy 7 I 1933 r. na połączonym posiedzeniu plenum Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontroli
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) Stalin ogłaszał zakończenie pierwszego planu pięcioletniego,
który miał przynieść państwu bolszewickiemu “olbrzymi rozwój” w stolicy Ukrainy Radzieckiej Charkowie codziennie na
kilka godzin wyłączano światło. 4 I 1933 r. sekretarz charkowskiego komitetu partii Proswirnin skarżył się Komitetowi
Centralnemu KP(b)U, że to bardzo negatywnie odbija się na przemyśle miasta, a 4 III 1933 r. list w tej sprawie do
Mołotowa z prośbą o interwencję wystosowali pierwszy i drugi sekretarze Komitetu Centralnego KP(b)U Kosior i
Postyszew. W liście tym napisali: “(…) Brak światła przynosi olbrzymie straty gospodarcze, ale przede wszystkim zanosi
się na ogromny skandal polityczny, gdyż stolica Ukrainy w ciągu kilku miesięcy jest pogrążona periodycznie w
całkowitych ciemnościach (…)”.
∗∗
Lubow Drażewśka podczas głodu studiowała na Uniwersytecie w Charkowie, wspomina: “(…) Na wiosnę 1933 r. na
ulicach Charkowa leżały trupy zmarłych z głodu ludzi, ale nikt o tym nie mówił. Na oczach naszych umierały dzieci – nie
było żadnych komentarzy (…)”.
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“biedzie, głodzie i kryzysie” w Niemczech, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji,
Włoszech, 27 XII 1932 r. o “tragicznej sytuacji w USA gdzie połowa mieszkańców głoduje” [21].
W 1932 r. w popularnym ukraińskim czasopiśmie “Szlach do Zdorowia” opublikowano artykuł pt.
Jak żyje rodzina robotnika berlińskiego (Jak żywe simia berlinśkoho robitnyka), ilustracją do niego
było zdjęcie chorego chłopca (w wieku 5–6 lat) i podpis: “Chłopiec jest wycieńczony z powodu
niedożywienia. Co w takiej sytuacji mogą pomóc leki?” [22].
“Prawda” 15 IX 1933 r. pisała o “tragicznej sytuacji” rolników w Bawarii: “Nawet w okresie
dobrej koniunktury większość małych gospodarstw chłopskich można śmiało nazwać głodnymi
gospodarstwami (…). W większości przypadków chłopu brakuje chleba dla wyżywienia rodziny”.
Dzień później ta sama gazeta pisała o buntach chłopskich w Japonii. W tym samym numerze pojawił
się artykuł o głodowaniu w Łodzi, gdzie “w ciągu ostatniego miesiąca karetki pogotowia wyjeżdżały
około 100 razy w celu udzielenia pomocy głodującym ludziom, którzy leżeli na ulicach miasta”.
“Prawda” z 28 XI 1933 r. pisała o głodujących robotnikach w Paryżu, Berlinie, Chicago,
Dortmundzie, Lipsku, w Czechosłowacji, USA, “w rodzinach których umierają z głodu dzieci” [23].
W odpowiedzi na artykuł sekretarza generalnego Kongresu Mniejszości Narodowych Ewalda
Ammende∗ pt. “Masowa śmierć kroczy po Rosji”, opublikowanym 16 VII 1933 r. przez wiedeńską
gazetę “Reichspost”, w którym apelował o zorganizowanie pomocy głodującym w ZSRR “Prawda”
20 VII 1933 r. napisała: “(…) Bezczelne bzdury, brudne wymysły o ’głodzie w ZSRR’ zostały
wymyślone przez redaktorów “Reichspost” w celu odwrócenia uwagi swoich własnych robotników
od ich ciężkiej, beznadziejnej doli. Dla wewnętrznego użytku wymyślone zostało to kolejne
kłamstwo. Dla ukazania “rzeczywistej sytuacji” w Austrii “Prawda” umieściła przedruk artykułów z
czasopism komunistycznych “Rote Fahne” i “Arbeiter Zeitung”. Z tego ostatniego zacytowała
następujący fragment: “Wszędzie giną koty, bezrobotni nie gardzą też psami. Pojawili się nawet
ludzie, którzy zajmują się łapaniem i zabijaniem tych zwierząt. Korespondent gazety w Wiedniu
znalazł człowieka, który wcześniej zabijał krowy i świnie, a teraz zabija koty i psy, które mu
przynoszą bezrobotni. Człowiek ten powiedział korespondentowi: ’No cóż jest to jedyny rodzaj
mięsa, który bezrobotnemu uda się od czasu do czasu zjeść’. (...)” Artykuł swój “Prawda” zakończyła
stwierdzeniem: “Mięso kotów i psów – oto czym karmią austriaccy faszyści wygłodniałe bezrobotne
masy, a na deser faszystowska kuchnia dodaje złośliwe, bezczelne antysowieckie bzdury”.
Oczywiście co innego pisano w gazetach, a co innego myśleli o polityce bolszewików wobec
wsi zwykli ludzie. W wielu listach (przeważnie anonimowych) adresowanych do władz
najwyższych krytykowano bolszewicką politykę rolną. Jeden z takich listów kończył się słowami:
“Nie podpisuję się (…). My partyjni nie mówimy prawdy, a wszystko upiększamy. Na wsi nasza
biedota umiera, a my mówimy, że jest zadowolona” [24].
Niejednokrotnie wyrażano swoje rzeczywiste poglądy na zwoływanych zebraniach, gdzie dla
pokazania “jedności klasy robotniczej z partią bolszewicką” “debatowano” nad kolejnymi
postanowieniami władz lub przemówieniami któregoś z wysokich dygnitarzy partyjnych. Oto
niektóre przykłady takiego zachowania. Jeden z pracowników fabryki obuwniczej nr 8 w Kijowie
powiedział na zebraniu poświęconym uchwałom styczniowego plenum (1933 r.) Komitetu
Centralnego i Centralnej Komisji Kontroli WKP(b): “(…) Stalin mówi, że państwach
kapitalistycznych robotnicy głodują, a u nas jest jeszcze gorzej” [25].
Rachmistrz Iszczenko powiedział na innym zebraniu: “Nie wierzę partii, dlatego, że źle
postępuje. Doprowadziła do ruiny chłopów, odebrała zboże, robotnicy głodują, bydło jest
powyrzynane (…). Wszystko co piszą w gazetach to stek bzdur (jerunda) (…). U nas robotnikom
żyje się nie lepiej niż u kapitalistów” [26].
Na zebraniu w przedsiębiorstwie “Żowtnewa Rewolucija” w Ługańsku były członek partii
Gonczarow powiedział: “Wszyscy widzicie, że chłopi są goli i bosi (…)”. Na zebraniu na
Dnieprostroju uczestnicy wypowiadali się w stylu: “Partia się wypaliła”, “Wszystkich was
∗

Był on także sekretarzem generalnym Międzywyznaniowego i Międzynarodowego Komitetu Pomocy Głodującym
w Związku Radzieckim, który powstał w październiku 1933 r. z inicjatywy arcybiskupa Wiednia kardynała Teodora
Innitzera.
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[partyjnych] trzeba rozegnać”, “Nie ma chleba, nic do chleba, a kułaków szukacie, bo nie macie nic
innego do roboty” [27].
Ponieważ w państwie sowieckim oficjalnie głodu “nie było”, nie było również mowy aby
władze bolszewickie zgodziły się na przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy żywnościowej z
zagranicy. We wszystkich przypadkach kiedy oferowano taką pomoc, władze bolszewickie
natychmiast ją odrzucały. Jesienią 1932 r. Związek Niezależnych Ukraińców w Kanadzie (Sojuz
Ukrajinciw Samostijnykiw; Ukrainian Self-Reliance Leage) wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia
wśród tamtejszych ukraińskich farmerów zbiórki zboża i wysłania go na Ukrainę. Za
pośrednictwem kanadyjskiego Czerwonego Krzyża udano się do Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża w Genewie, a ten z kolei zwrócił się do rządu radzieckiego z propozycją udzielenia
pomocy. Radziecki Czerwony Krzyż za pomoc podziękował oświadczając, że nie jest ona
potrzebna, gdyż “na Ukrainie głodu nie ma” [28]. Jesienią 1933 r. Międzynarodowy Czerwony
Krzyż ponownie, tym razem na wniosek lwowskiego Komitetu Ratunku Ukrainy∗ zwrócił się z
propozycją udzielenia pomocy głodującym w ZSRR. Odpowiedź radzieckiego Czerwonego Krzyża
była standardowa, oświadczył on, że nic mu nie wiadomo o głodzie w ZSRR oraz że MCzK padł
“ofiarą propagandy antysowieckiej” [29]. Wobec tego MCzK bojąc się zarzutu bolszewików, że
podnosząc kwestię głodu wspiera tym samym “propagandę antysowiecką” nie podjął żadnej akcji
na rzecz udzielenia pomocy głodującym. Organizacjom ukraińskim, które zwracały się do MCzK z
prośbą o zorganizowanie pomocy głodującej Ukrainie oferowano tylko pośrednictwo w zakresie
udzielania pomocy indywidualnej, tj. konkretnym osobom [30].
Propaganda radziecka bardzo zdecydowanie zareagowała na podjętą w Niemczech akcję
pomocy głodującym Niemcom w ZSRR. Prasa bolszewicka publikowała relacje, oświadczenia i
wystąpienia radzieckich Niemców, którzy nie tylko “z oburzeniem odrzucali pomoc
faszystowską”, ale i wyrażali gotowość udzielenia takiej głodującym chłopom i bezrobotnym
robotnikom w Niemczech. Bardzo wymowne są same tytuły artykułów zamieszczanych w
moskiewskich “Izwiestijach” 14 i 15 VII 1933 r.: “Smutne bzdury niemieckich faszystów
wywołują gniew i niezadowolenie niemieckich kołchoźników” (Gnusnaja klewieta giermanskich
faszystow wyzywajet gniew i niegodowanije niemcew-kołchoznikow); “U nas biedę cierpią tylko
lenie” (U nas nużdu tierpit tolko łodyr´); “Nie potrzebna nam pomoc faszystów” (Nam nie nużna
pomoszcz´ faszystow); “Antysowieckie legendy o sytuacji Niemców-kołchoźników w ZSRR nie
pomogą faszystom niemieckim ukryć biedy i głodu chłopstwa niemieckiego” (Antisowietskije
legendy o położeniju niemcew-kołchoznikow w SSSR nie pomogut giermanskim faszystam skryt´
obniszczanije i gołod niemieckogo kriestianstwa); “W odpowiedzi na smutne bzdury” (W otwiet
na gnusnuju klewietu); “Fala protestów w niemieckich kołchozach na Ukrainie” (Wołna
protiestow w niemieckich kołchozach Ukrainy); “Faszystowska chęć udzielenia pomocy to
prowokacja” (Faszystskije priedłożenija pomoszczi – prowokacija); “Faszyści niszczą
gospodarkę, my nieustannie budujemy socjalizm” (Faszysty razwaliwajut choziajstwo, my
nieustanno stroim socializm). Ta sama gazeta 22 VII 1933 r. na pierwszej stronie umieściła
bardzo sugestywną karykaturę. Widnieje na niej “tłusty faszystowski propagandzista”, który
krzyczy o głodowaniu Niemców w ZSRR, a jednocześnie butami depcze umierającego z głodu
robotnikami niemieckiego, który ma na szyi zawieszoną tablicę z napisem: “Umieramy z głodu
gotowi na jakąkolwiek pracę” (Umirajem s gołodu gotowy na lubuju rabotu). Pod tym wszystkim
jest podpis: “Kampania o ’głodujących Niemcach’ ma pod sobą bardzo konkretną podstawę…”.
Wszelkie próby udzielenia pomocy głodującym w ZSRR najostrzej skrytykował szef
Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR Kalinin na sesji tegoż komitetu w grudniu 1933 r.

∗
Został powołany 25 VII 1933 r. przez ukraińskich parlamentarzystów w II RP a także przez 44 ukraińskich
instytucji i organizacji (w tym emigracyjnych) Lwowa. Szefem tego Komitetu był przewodniczący Ukraińskiego
Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (Ukrajinśke narodno-demokratyczne obiednannia – UNDO) Dmytro
Lewicki (Łewyćkyj), szefem komitetu wykonawczego był Wasyl Mudryj.
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“Zbierają się polityczni szachraje” – mówił Kalinin – “i proponują pomoc ’głodującym’ Ukrainy. A
gdzie się zbierają? W Wiedniu, gdzie proletariat dosłownie umiera z głodu” [31].
Propaganda bolszewicka nie ograniczała się tylko do samego wychwalania “szczęśliwego
życia kołchozowego” oraz zaprzeczania, że głód w ZSRR istnieje, dołożono też wszelkich starań,
żeby udowodnić światu, że informacje o głodzie przedostające się na Zachód są tylko wytworem
fantazji “elementów kontrrewolucyjnych, którym zależy na zdyskredytowaniu państwa
radzieckiego”∗ [32]. Znane są przypadki kiedy po informacjach prasowych za granicą mówiących
o tym, że jakaś wieś wymarła z głodu, władze bolszewickie zapraszały zagranicznych
dziennikarzy do odwiedzenia tych “domniemanie wymarłych” wsi. Kiedy delegacja zagraniczna
przyjeżdżała, okazywało się nagle, że wymarła z głodu wieś… tętni życiem. Tak np. było w
przypadku wsi Hawrylówka (obwód dniepropietrowski), gdzie wymarli z głodu prawie wszyscy
jej mieszkańcy. Informacje o Hawrylówce przedostały się za granicę. Wobec tego amerykańscy
dziennikarze poprosili o zgodę na odwiedzenie tej wsi i sprawdzenie stanu rzeczywistego. Zgody
takiej udzielono i to dość szybko. Eddy Sherwood jeden z tych, którzy udali się wtedy do
Hawrylówki w swojej książce “Russia Today: What We Can Learn From It” (wyd. New York
1934) o wizycie w tej wsi napisał, że grupa wizytatorów zagranicznych odwiedziła wiejski urząd
stanu cywilnego, księdza, radę wiejską, sędziego, nauczyciela, rozmawiała z każdym napotkanym
chłopem. Okazało się, że tylko trzech mieszkańców wsi z 1100 zmarło na tyfus, po czym podjęte
zostały odpowiednie kroki aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Przypadków śmierci
głodowej jak pisał Sherwood nie było [33]. W jaki sposób więc “wymarła Hawrylówka tętniła
życiem?” Prawdopodobnie na czas wizyty delegacji zagranicznej wieś zasiedlono ponownie
nowymi mieszkańcami [33, s. 347].
Największym wysiłkiem i zarazem sukcesem propagandy radzieckiej tego okresu było
niewątpliwie umiejętne pokazanie trzykrotnemu premierowi Francji Edourdowi Herriot’owi
Ukrainy i Północnego Kaukazu – terenów najbardziej dotkniętych głodem. Przybył on do Odessy
26 VIII 1933 r. w towarzystwie senatora Serland’a, posła Julien’a, swego bliskiego
współpracownika Marcela Ray’a, później dołączyli do niego ambasador Francji w Moskwie
Charles Alphan oraz dziennikarz “Petit Parisienne” Lusiani. Na Ukrainie francuska delegacja
przebywała do 29 VIII 1933 r., po czym udała się do Rosji. Ze Związku Radzieckiego Herriot
wyjechał 9 IX 1933 r. [34]. Władze bolszewickie dołożyły wiele starań, żeby pokazać mu państwo
w jak najlepszym świetle∗∗ [35]. Francuski gość widział tylko to, co miał zobaczyć.
Jak już wspomniano swój pobyt na Ukrainie francuski mąż stanu rozpoczął w Odessie.
Pokazano mu pododeskie pola kołchozowe, był obecny przy omłotach, rozmawiał z kierownictwem
kołchozów oraz ze zwykłymi kołchoźnikami. Oczywiście miejsca w Odessie, a także kołchozy i
kołchoźników, których odwiedził Herriot odpowiednio przygotowano do jego wizyty. Konsul
niemiecki w Odessie Friedrich Roth 31 VIII 1933 r. informował ambasadę Niemiec w Moskwie, że
∗

Zachował się jeden z nielicznych dokumentów, gdzie władze najwyższe USRR wprost nakazywały utajnić fakt
istnienia głodu na Ukrainie. Biuro Polityczne KC KP(b)U 13 III 1933 r. poleciło szefowi GPU USRR Balickiemu podjęcie
“odpowiednich środków” aby informacje o głodzie we wsi Staroszwedzkie (obwód odeski) nie przedostały się za granicę.
∗∗
Po wyjeździe Herriot’a ze Związku Radzieckiego rosyjska gazeta wydawana w Paryżu “Wozrożdienije“
informowała na podstawie informacji otrzymanych w niemieckich kołach dyplomatycznych, że przed przyjazdem
Herriot’a, w Moskwie odbyła się specjalna konferencja z udziałem szefów OGPU ZSRR Mienżyńskiego i Jagody, na
której opracowano szczegółowy plan podróży dostojnego gościa. “W każdej fabryce” – pisało “Wozrożdienije” – “którą
według programu miał zwiedzić Herriot zostali wybrani najbardziej gorliwi i zaufani komuniści, którzy całymi dniami
uczyli się na pamięć mów powitalnych i ewentualnych odpowiedzi. Na czas zwiedzania fabryk przez Herriot’a usunięto
wszystkich niepewnych robotników. Robotnicy jak i dyrektorowie biorący udział w jego przyjęciu zostali ubrani w
specjalnie uszyte bluzy i ubrania. Oprócz tego z dróg, którymi miał przejeżdżać Herriot usunięto wszystkich bezdomnych i
żebraków. W ochronie Herriot’a jak i w zorganizowaniu całego ‘spektaklu’ wzięła udział specjalna brygada czekistów pod
dowództwem Czorby. Na poczcie zorganizowano specjalny ‘czarny gabinet’ dla kontrolowania korespondencji
adresowanej do Herriot’a zarówno z zagranicy jak i wewnątrz kraju, gdyż władze radzieckie otrzymały wiadomość, że
wielu Rosjan wysłało listy do Herriot’a za pośrednictwem poselstwa Francji w Moskwie”.
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miasto, dworzec i hotel specjalnie posprzątano i przygotowano do wizyty delegacji. Również
kołchoz, który odwiedził Herriot został wcześniej odpowiednio przygotowany przez GPU i milicję,
kołchoźników zaś wyposażono w ubrania i żywność [36].
“Odpowiednio przygotowani” kołchoźnicy kołchozu “Krasnyj Łucz” opowiedzieli
Herriot’owi, że wieś Bielajówka po wypełnieniu swoich obowiązków wobec państwa, za trzy dni
ukończy gromadzenie zapasów zbożowych i furażowych, po czym przystąpi do rozliczenia się z
kołchoźnikami. Według wstępnych obliczeń kołchoźnicy w tej wsi mieli otrzymać za trudodień po
15 kg zboża i 10 rubli, oprócz tego owoce, winogrona, warzywa. Po zakończeniu wizytacji
kołchozu kołchoźnicy urządzili śniadanie z produktów kołchozowych.
Kończąc swój pobyt w Odessie Herriot zwiedził “fabrykę zbożową” im. Stalina. “Wspaniała
organizacja pracy, higieniczne warunki produkcji i ochrona pracy” – jak napisały “Izwiestija” –
“wywarły olbrzymie wrażenie na Herriocie” [37].
O 22:00 czasu radzieckiego delegacja francuska wyjechała z Odessy do Kijowa. W Kijowie
Herriot odwiedził Wszechukraińską Akademię Nauk, po drodze do Akademii oglądał freski w
soborze sofijowskim. Następnie goście zwiedzili “miasteczko-muzeum”, po czym na statku “Kalinin”
udali się na rejs po Dnieprze, a potem na przejażdżkę samochodem po mieście. W Kijowie Herriot
zwiedził również Peczerską Ławrę, a wieczorem 27 VIII 1933 r. udał się do Charkowa [38].
Istnieją ciekawe relacje w jaki sposób przygotowywano Kijów na przyjazd dostojnego gościa.
Konsul niemiecki w Kijowie Andor Henke 31 VIII 1933 r. na podstawie uzyskanych informacji od
swego “polskiego kolegi” informował ambasadę Niemiec w Moskwie: “Na wzór księcia
Potiomkina miejscowe urzędy dołożyły wszelkich starań aby Herriot i jego towarzysze wynieśli z
pobytu w Kijowie jak najlepsze wrażenia. Np. dozorcom domów na ulicach, przez które
przechodzili goście nakazano stać w białych fartuchach, jeśli takich fartuchów nie można było
dostać należało zdobyć kitle lekarskie (tak było np. w domu, w którym mieszkało dwóch
współpracowników konsulatu). [Innym nakazano] po ulicach spacerować z chlebem w ręku. Próba
generalna z dozorcami, nosicielami chleba i blokadami milicyjnymi miała miejsce dzień wcześniej.
Podjęto także środki żeby usunąć z kijowskich ulic bardzo widoczne obrazy nędzy (…). Podczas
próby generalnej miała być widoczna [radosna atmosfera] (…).
W Akademii Nauk pracownicy, którzy władali obcymi językami na czas odwiedzin musieli
wziąć przymusowy urlop. Pozostało tylko kilku zaufanych profesorów do oprowadzenia [gości].
[Po wyjeździe] Herriot’a zniknął świąteczny wystrój Kijowa. Dozorcy znów noszą swe
zniszczone ubrania, a bezdomnych jest tak wielu jak nigdy dotąd (…)” [36].
Amerykański dziennikarz Harry Lang, który był w Kijowie przed wizytą Herriot’a
przedstawił następujący obraz przygotowań miasta do jego wizyty: “(…) Dzień przed przybyciem
delegacji, mieszkańców zmuszono do drugiej w nocy sprzątać ulice i dekorować budynki (…). 10
tysięcy rąk próbowało w pośpiechu nadać europejski wygląd zaniedbanemu (…) miastu. Wszystkie
sklepy i spółdzielnie, w których rozdzielano żywność zostały zamknięte. ’Kolejki’ zostały
zakazane. ’Bezbronni’ żebracy i psy (sic!) zniknęli z oblicza ziemi! (…) Goście po przyjeździe byli
jawnie niezadowoleni wszystkim, co zobaczyli, wpisali się do księgi miejskiej i odjechali.
Wieczorem tego samego dnia rozebrana została cała ta dekoracja (…), punkty żywnościowe znowu
otworzyły swoje wrota i ponownie zaczęły tworzyć się kolejki (…).
Siedziałem przypadkowo w towarzystwie bolszewickich radzieckich urzędników, dyrektorów
i członków partii [akurat] wtedy, kiedy w gazetach ukazała się wypowiedź Herriot’a, że nie widział
żadnego głodu w Rosji (sic!). Warto było zobaczyć ich miny i gorzki, czasami złośliwy uśmiech,
który towarzyszył im podczas czytania tej wypowiedzi” [39].
Inną relację przygotowań Kijowa do wizyty Herriot’a przedstawił Mykoła Owczaruk.
Wspomina, że przed jego przybyciem wszystkich chłopów wygnano na peryferie miasta, z ulic
zebrano wszystkich zmarłych. “Przypadkowo byłem świadkiem” – pisze Owczaruk – “jak w
niewielkiej cerkwi (przy ulicy Chorewij) składano trupy chłopów zwożone wcześniej podwodami i
ciężarówkami”. O samej wizycie byłego premiera Francji Owczaruk pisze: “Herriot wysiadł z
samochodu na ulicy Chreszczatyk (wtedy Worowskiego). Gdzieś obok budynku nr 4 pomachał ręką
chudym, złym ludziom stojącym po drugiej stronie ulicy, a następnie pojechał (…) podziwiać
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krajobrazy Dniepru. Jedna kobieta, która wówczas stała obok mnie powiedziała: “Może choć ten
burżuj opowie światu, co się tu u nas dzieje! Może wtedy w jakiś sposób nam pomogą” [14].
Inny świadek wspomina przygotowania do wizyty Herriot’a w kołchozie “Żowtnewa
Rewolucija” pod Browarami niedaleko Kijowa: “Na specjalnym zebraniu obwodowej organizacji
partyjnej uchwalono przekształcić ten kołchoz w ’wieś potiomkinowską’. Starego bolszewika, który
był inspektorem komisariatu rolnictwa mianowano tymczasowym przewodniczącym kołchozu, a z
doświadczonych agronomów stworzono brygady kołchozowe. Wszystko starannie wymyto i
wyczyszczono, mobilizując wszystkich komunistów, komsomolców i aktywistów. Z kijowskiego
teatru przywieziono meble do miejscowego klubu (…). W jednej części klubu urządzono stołówkę,
stoły zastawiono kwiatami. Z Browarów przywieziono cały urząd pocztowy. Ubito kilka byczków i
świń, przywieziono piwo. Wszystkich zmarłych i umierających zebrano z okolicznych dróg.
Zwołano zebranie kołchoźników i ogłoszono, że w ich wsi kręcony będzie film, tych kogo wybiorą
na statystów mają przyjść do pracy, pozostali mają zostać w domu. Nowo upieczonym ’aktorom’
wydano nowe ubrania, kostiumy, suknie, kapelusze, chustki, skarpety, obuwie. Wszystko to
przywieziono z Kijowa. Całą maskaradą kierował przedstawiciel kijowskiego komitetu
obwodowego partii – Szapanow, pomagał mu niejaki Denysenko (ludziom wmówiono, że to
reżyser filmu i jego pomocnik). Organizatorzy ustalili, że Herriot spotka się z chłopami w stołówce.
W dniu następnym kiedy miał przyjechać Herriot kołchoźnicy siedzieli za stołami i jedli. Nie
czekając na gościa zjadali duże kawałki mięsa popijając piwem. Zdenerwowany ’reżyser’ kazał
chłopom jeść powoli, by dostojny gość zobaczył ich za stołami. Jednak wizyta Herriot’a została w
ostatniej chwili odwołana, Szapanow podziękował kołchoźnikom ’za dobre odegranie swoich ról’, a
Denysenko kazał im się rozebrać i oddać wszystko, co otrzymali, z wyjątkiem skarpetek i chust.
Ludzie błagali, żeby pozostawiono im odzież i obuwie obiecując, ze odpracują, ale na nic się zdały
prośby chłopów, wszystko należało zwrócić” [17].
W Charkowie (28 VIII 1933 r.) Herriot odwiedził dziecięcą komunę pracy im.
Dzierżynskiego, w której pracowali niepełnoletni przestępcy i bezdomne dzieci. Goście “byli
oszołomieni czystością i porządkiem w komunie”, na koniec orkiestra dęta komuny zagrała dla nich
koncert. Następnie delegacja zwiedziła Charkowską Fabrykę Traktorów, muzeum im. Tarasa
Szewczenki oraz muzeum Literatury Ukraińskiej. Wieczorem odbyło się spotkanie delegacji
francuskiej z przedstawicielami rządu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na kolacji
w gmachu Komisariatu Spraw Zagranicznych. Podczas kolacji Herriot powiedział szefowi Rady
Komisarzy Ludowych USRR Własowi Czubarowi, że “ani reforma z 1861 r., ani reforma Stołypina
nie polepszyły w żaden sposób sytuacji chłopów, dopiero po rewolucji październikowej
przystąpiono do rozwiązania tego problemu” [40].
W nocy z 28 na 29 VIII 1933 r. Herriot razem ze swoją świtą udał się na “Dnieprostroj”.
Zwiedził tam elektrownię wodną im. Lenina. Ostatnim punktem programu podczas pobytu na
Ukrainie były odwiedziny komuny “Internacjonał”, o której prasa niemiecka pisała, że ludzie tam
głodują, w związku z czym zaproponowała pomoc pieniężną [41]. Oczywiście żadnych oznak głodu
w tej komunie Herriot nie zobaczył. O godzinie 19:00 delegacja francuska opuściła Ukrainę i udała
się do Rostowa nad Donem (Północny Kaukaz) [41].
W trakcie całego pobytu w Związku Radzieckim Herriot’owi pokazywano szczęśliwych
ludzi, wspaniałe kołchozy, kombajny pracujące w polu, dobre drogi, a w jednym z sowchozów w
Rostowie nad Donem zobaczył nawet lecącego w samolocie agronoma, który czuwał nad pracą w
sowchozie [42]. Nic więc dziwnego, że w trakcie swego pobytu jak i po wyjeździe ze Związku
Radzieckiego Herriot kilkakrotnie wyrażał swój zachwyt tym co tam zobaczył∗ [43].
Zanim dotarł do rodzinnego Lyonu, po drodze zatrzymał się w Rydze. Tam w udzielonym dla
prasy wywiadzie powiedział, że wszystko, co zobaczył w ZSRR było wspaniałe. Kategorycznie
odrzucił informację o głodzie w tym państwie [44].
∗

Podczas swego pobytu w ZSRR Herriot tylko raz wyraził swoje krytyczne uwagi. Miało to miejsce w komunie
“Internacjonał”, gdzie stwierdził, że podczas omłotów traci się zbyt dużą ilość zboża.
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13 IX 1933 r. po przybyciu do Lyonu Herriot po raz pierwszy we Francji podzielił się
wrażeniami ze swej wizyty. Na pytanie: czy Ukraina głoduje? – odpowiedział: “(…) Na moją
prośbę przyjechaliśmy do wsi, która jak mówiono poniosła wiele strat. Widziałem tam jednak
owocowe sady, widziałem jak przy żniwach pracują maszyny wprowadzane w ruch przez
elektryczność. Widziałem pracowity naród, wcale niebiedny, widziałem ładne i zdrowe dzieci. Jeśli
spokojnie i bezstronnie ocenić sytuację w Związku Radzieckim to należy powiedzieć, że państwo to
z czasem stanie się tak silne jak USA (…)” [45]. Charków został nazwany przez niego
“wzorcowym miastem współczesności” [45].
Herriot jeszcze kilkakrotnie kategorycznie zaprzeczał, że istnieje jakikolwiek głód na
Ukrainie jak i w całym Związku Radzieckim: np. na zjeździe partii radykalnej w Paryżu 18 IX 1933
r.; dzień później na zebraniu w Vichy [46]. Francuska gazeta “L’Information” opublikowała nawet
serię artykułów pt. “Rosyjskie studia” jego autorstwa. W pierwszym artykule z tej serii
(przedrukowanym częściowo przez “Prawdę”) Herriot odrzucił “insynuacje prasy bulwarowej” o
tym, że znajdował się on pod szczególnym nadzorem w ZSRR, że władze próbowały wszelkimi
sposobami ukryć nędzę państwa. “W jaki sposób” – pytał – “dla naszego przyjazdu zebrano masy
narodu, które widzieliśmy w pracy (…). Odwiedziliśmy kolonię dla bezdomnych dzieci w
Charkowie (…) mówię wam, że ta kolonia jest wzorcową dziecięcą instytucją, jak i całe miasto
Charków – wzorem kultury miejskiej” [47]. Wypowiadając te słowa francuski gość oczywiście nie
znał prawdziwego obrazu stolicy Ukrainy, gdzie podczas największego głodu zbierano z ulic po
kilkadziesiąt trupów dziennie∗ [2, s. 518, 532].
Zachwyty Herriot’a państwem bolszewickim niewątpliwie bardzo poprawiły wizerunek
ZSRR w świecie. Najbardziej dotknięta jego wystąpieniami była społeczność ukraińska
przebywająca poza granicami ZSRR. Komitet Ratunku Ukrainy w Pradze [48, s. 1655–1657]
uchwalił nawet jednogłośnie wniosek o pozwaniu Herriot’a do sądu [48, s. 143]. Wniosek ten nie
został zaakceptowany przez inne ukraińskie organizacje. Przewodniczący największej partii
ukraińskiej w II RP – UNDO i Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej Dmytro Lewicki
(Łewyćkyj) uważał, że najlepiej byłoby odpowiedzieć Herriot’owi w jakiejś poważnej gazecie
francuskiej, ale ze względu na to, że “wśród członków URP nie ma żadnej osoby, która by miała
dojście do dziennikarzy francuskich i to w polemice z Herriot’em” postulował opublikowanie
odpowiedzi na łamach lwowskiego “Diła”. Artykuł ten następnie proponował przetłumaczyć na
język francuski i wysłać Herriot’owi [48, s. 243]. Również Związek Adwokatów Ukraińskich we
Lwowie w sprawie pozwania Herriot’a do sądu stwierdził, że jest to niewskazane zarówno ze
względów formalnych jak i merytorycznych [48, s. 245–246].
Ostatecznie szef Komitetu Ratunku Ukrainy w Pradze profesor O. Boczkowski w “Dile” z 9
IX 1933 r. opublikował “List otwarty do pana Edouarda Herriot’a” (oryginał listu wysłano mu do
Lyonu). Boczkowski w liście tym zarzucił Herrio’towi, że w czasie, kiedy Ukraina umiera on
wychwala to co zobaczył w ZSRR. “Fatalnie się Pan myli” – pisał Boczkowski – “w swojej
optymistycznej ocenie sowieckiego budownictwa społecznego, szczególnie teraz gdy Pan
publicznie zachwyca się osiągnięciami bolszewizmu w państwie, które umiera w agonii,
wymęczone eksperymentami bolszewickimi”∗∗ [49, s. 118–121].
∗
Według tajnych danych partyjnych i GPU USRR w lutym 1933 r. zebrano z ulic Charkowa 431 trupów, w marcu
689, w kwietniu 477, w pierwszej dekadzie maja 182, w drugiej 300, w trzeciej 510 (łącznie w maju 992 trupów), za
pierwsze trzy dni czerwca zebrano 196 trupów. Tylko 27 maja zebrano 68, a 28 maja 87 trupów.
∗∗
W odróżnieniu od Boczkowskiego (który chciał pozwać Herriot’a do sądu) w mniej zdecydowanym tonie nt.
“zachwytów” Herriot’a państwem bolszewickim wypowiedział się przewodniczący ukraińskiej Głównej Rady
Emigracyjnej (Haut Conseil des Emigrés Ukraïniens) w Paryżu Ołeksander Szulgin. W wywiadzie dla paryskiej gazety
“Figaro” 16 X 1933 r. powiedział: “Jak mógł się pomylić pan Herriot opisując sytuację na Ukrainie? Znany jest
przypadek Potiomkina, który próbując pokazać Katarzynie II Ukrainę w jak najlepszym świetle zbudował na bezludziu
dekoracyjne wsie. Nie twierdzimy, że Sowieci postąpili tak samo. Ale niepodważalnym faktem jest, że podczas
rekwizycji niektórych wsi nie ruszano, nie rabowano, i właśnie te wsie służyły jako obiekty demonstracji dobrobytu
przed gośćmi zza granicy. Tym należy tłumaczyć, że francuski polityk widział cudowne pola. On chciał uzyskać
informacje. Prosił żeby mu pokazano ‘pola, które najbardziej ucierpiały’. Ale cynicznie pokazywano mu tylko
wzorcowe działki przeznaczone dla turystów i zmuszono go żeby się zachwycał tym co zobaczył (…)”. Bardzo
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Oprócz Herriot’a inne znane autorytety występowały w prasie i twierdziły, że głodu w ZSRR
nie ma. Kiedy np. Louise Gibson z Biura Ukraińskiego w Londynie 13 IX 1933 r. w “The
Manchester Guardian” opublikowała artykuł, w którym powołując się na relacje czeskich
robotników Kunca i Bajkowskiego, którzy wrócili ze Związku Radzieckiego m. in. napisała: “Głód
w Kijowie jest okropny. Ludzie siedzą na ulicach (…). Pozostają tak przez kilka dni nie mając sił
żeby się podnieść i tak też umierają. Na rynku w Kijowie znajduje się co noc 8–10 trupów, nad
ranem furmanki jeżdżą i zabierają je. Na ulicach przedmieść ciała [zmarłych] pozostają dopóty
dopóki się kompletnie nie rozłożą” [50], to były parlamentarzysta brytyjski z Partii Pracy Wilfred
Wellock w odpowiedzi na ten artykuł w liście do redakcji “The Manchester Guardian” pisał:
“Bałem się jechać na Ukrainę mając na uwadze mnóstwo informacji o głodzie, które ukazywały się
przez dłuższy czas na łamach prasy angielskiej. [W Kijowie] rozpytywałem wszędzie o głód, ale
moje pytania wywoływały jawne zdziwienie. I rzeczywiście, nie widziałem żadnej oznaki
potwierdzającej jego istnienie. Zboża było wystarczająco (…)” [51].
Znane były również wystąpienia George’a Bernarda Shaw wychwalające Związek Radziecki∗
[52]. Po wyjeździe z państwa bolszewickiego Shaw 1 VIII 1931 r. powiedział w Berlinie gazecie
“Welt am Abend”, że wszystko co piszą o ZSRR burżuazyjne gazety “jest kłamstwem, kłamstwem i
jeszcze raz kłamstwem” [53]. Kiedy coraz częściej mówiło się za granicą o głodzie w Związku
Radzieckim Shaw w styczniu 1933 r. wystąpił w obronie państwa bolszewickiego i napisał
“Manifest”, pod którym podpisało się wiele osób, które tam były i “nie widziały takiego
niewolnictwa ekonomicznego, takich wyrzeczeń, takiego bezrobocia, takiego smutku jak w swoich
własnych krajach. Wszędzie widziały entuzjazm” [54].
Wizerunek ZSRR za granicą w dużej mierze zależał od tego co pisały o nim zagraniczne
gazety. To właśnie dzięki dziennikarzom zagranicznym zachodnia opinia publiczna mogła
dowiedzieć się o tragicznym losie chłopów ukraińskich [55]. Należy jednak podkreślić, że oprócz
dziennikarzy, którzy w sposób bardzo rzetelny przedstawiali sytuację na Ukrainie, jak i w całym
Związku Radzieckim, byli też tacy, jak np. Walter Duranty i Louis Fisher (pierwszy z nich był
moskiewskim dziennikarzem “The New York Times’a”, drugi dziennikarzem “The Nation”) [56],
którzy z różnych powodów∗∗ [57] bardzo przysłużyli się propagandzie radzieckiej publikując na
łamach poważnych czasopism zachodnich informacje negujące istnienie głodu w państwie
bolszewickim. Walter Duranty, co ciekawe za swoje “bezstronne” reportaże o Rosji Sowieckiej
otrzymał w 1932 r. nagrodę Pulitzera∗∗∗ [58].
Jednocześnie z pojawieniem się na Zachodzie pierwszych informacji o głodzie zaczęły się
również pojawiać “zaprzeczenia”, że w Związku Radzieckim ma miejsce głód. Po tym jak Gareth
zdecydowanie natomiast potępił Herriot’a ukraiński działacz emigracyjny W. Prokopowycz w paryskim “Tryzubie” 12
XI 1933 r. “Nie może być mowy” – pisał – “o nieumyślnej pomyłce Herriot’a. Wysokie walory intelektualne polityka
francuskiego wykluczają możliwość, że mógł on się [tak łatwo] dać oszukać bolszewikom. Najbardziej głuchym jest
ten, kto nie chce słuchać, a najbardziej ślepym – kto nie chce widzieć. Herriot na pewno nie chce widzieć ani słyszeć o
tym co się dzieje na Ukrainie. Robi to świadomie, z motywów politycznych (…)”.
∗
G. B. Shaw w towarzystwie lorda i lady Astor przybył do Związku Radzieckiego 21 VII 1931 r. i przebywał tam
przez 9 dni. Oprócz Moskwy zwiedził Leningrad i jedną z podmoskiewskich komun im. Lenina.
∗∗
Według informacji współpracownika ambasady amerykańskiej w Berlinie A. J. Klayforta, W. Duranty miał w
rozmowie z nim przyznać, że w porozumieniu z redakcją “The New York Times’a” i władzami radzieckimi jego reportaże
ze Związku Radzieckiego będą zawsze prezentowały oficjalne stanowisko władz radzieckich, a nie jego własne.
∗∗∗
1 V 2003 r. ukraińska diaspora rozpoczęła akcję mającą na celu odebranie Duranty’emu tej nagrody. Akcja ta
została zainicjowała przez The Ukrainian Canadian Civil Liberties Association – Ukrajinśko-Kanadśka Asocijacija
Hromadśkych Swobod, a poparły ją inne ukraińskie organizacje emigracyjne, takie jak The Association of Ukrainians in
Great Britain – Sojuz Ukrajinciw u Wełykij Brytaniji; The Australian Federation of Ukrainian Organizations – Sojuz
Ukrajinśkych Orhanizacij Awstraliji; The European Congress of Ukrainians – Jewropejśkyj Konhres Ukrajinciw; The
Ukrainian American Justice Committee – Ukrajinśko-Amerykańskyj Komitet Sprawedływosti; The Ukrainian Canadian
Congress – Ukrajinśkyj-Kanadśkyj Konhres; The Ukrainian Congress Committee of America – Konhresowyj Komitet
Ameryky. Do Komitetu przyznającego nagrodę Pulitzera wpłynęło tysiące listów, e-maili, przeważnie od Ukraińców z
żądaniem odebrania Duranty’emu nagrody. W prasie amerykańskiej ukazało się wiele publikacji krytykujących
Duranty’ego i jego reportaże. Jednak po rozpatrzeniu skarg Ukraińców Komitet Pulitzera 21 XI 2003 r. postanowił, że nie
odbierze Duranty’emu przyznanej mu w 1932 r. nagrody.
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Jones na wspomnianej konferencji prasowej w Berlinie przedstawił sytuację Ukrainy Radzieckiej,
Duranty w “The New York Times’ie” 31 III 1933 r. w odpowiedzi na to wystąpienie napisał, że
ocena Jones’a jest przedwczesna, po czym dodał: “Nie ma tu żadnego głodu, ani śmierci
spowodowanej głodem, za to jest rozpowszechniona śmiertelność spowodowana chorobami od
niedożywienia. Warunki są złe, ale nie ma mowy o głodzie”∗ [59].
We wrześniu 1933 r. Walter Duranty oraz Stanley Richardson z “Associated Press” jako
pierwsi dziennikarze zagraniczni od momentu wydania zakazu dziennikarzom zagranicznym
opuszczania Moskwy∗∗ [60] otrzymali zgodę na odwiedzenie Ukrainy i Północnego Kaukazu, czyli
terenów najbardziej dotkniętych głodem. Po odbytej wizycie Duranty po raz kolejny zaprzeczył, że
istnieje jakikolwiek głód w miejscowościach, które zwiedził. 14 IX 1933 r. w “The New York
Times’ie” napisał, że absurdalne jest mówienie o głodzie na Północnym Kaukazie, gdyż on widział
wszędzie “obfitość” [61]. Zupełnie innymi “wrażeniami” ze swojej podróży po Północnym Kaukazie
i Ukrainie Duranty dzielił się w prywatnej rozmowie z pracownikiem ambasady Wielkiej Brytanii w
Moskwie. M. in. powiedział, że w ciągu ostatniego roku na Północnym Kaukazie i w rejonie
Środkowej Wołgi liczba mieszkańców zmalała o 3 miliony, a na Ukrainie o 4–5 milionów [62, s.
310]. Wspomniał także o swojej rozmowie z polskim konsulem w Charkowie. Polski dyplomata
oznajmił mu, że jego przyjaciel pracujący w komisji kontroli zdziwiony, że z pewnej miejscowości
nie nadchodzą żadne raporty, postanowił tam się udać, by osobiście się przekonać co się dzieje. Kiedy
przyjechał, zastał opustoszałą wieś, w niektórych domach leżały tylko zwłoki [62, s. 312–313].
Walter Duranty był moskiewskim dziennikarzem “The New York Times’a” do 1935 r. Po
wyjeździe ze Związku Radzieckiego dopiero w 1944 r. w swojej książce pt. “U.S.S.R.: The Study
of Soviet Russia” (wyd. Philadelphia 1944) przyznał publicznie, że w ZSRR miał miejsce głód,
podczas którego zmarło od 4 do 5 milionów ludzi. Jednak głównymi winowajcami głodu mieli być
według Duranty’ego … Japończycy. Niebezpieczeństwo ze strony Japonii w 1932 r. – twierdził –
zmusiło Sowietów do tworzenia zapasów zbożowych dla armii. “Zabierając zboże chłopom
wywołano głód, ale nie było innego wyjścia” – pisał Duranty [56, s. 168].
Działalność W. Duranty’ego jak i innych sympatyków ZSRR przysłużyła się w znaczącym
stopniu propagandzie bolszewickiej, która dążyła do wykreowania w świecie pozytywnego
wizerunku państwa radzieckiego i ukrycia bądź też zbagatelizowania sytuacji na Ukrainie i w innych
regionach dotkniętych głodem. Należy również podkreślić, że w listopadzie 1933 r. Stany
Zjednoczone nawiązały stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim. Sympatycy ZSRR przez
“urabianie” zachodniej opinii publicznej mają w tym niewątpliwie swój udział∗∗∗.

∗

Odpowiadając Duranty’emu Jones na łamach “The New York Times’a” 13 V 1933 r. “wyjaśnił”, że oprócz obrazów
głodu, z którymi się zetknął osobiście, rozmawiał także o głodzie z około 20-30 konsulami i przedstawicielami
dyplomatycznymi różnych krajów w ZSRR, którzy w swoich relacjach potwierdzali istnienie głodu w tym państwie. Ale
dyplomaci ci nie mieli prawa do wyrażania swoich poglądów w prasie i dlatego milczeli.
∗∗
Zakaz taki wydano w lutym 1933 r. po tym jak dziennikarze amerykańscy Ralph Barnes z “The New York Herald
Tribune” i William Stoneman z “The Chicago Daily News” odwiedzili bez zezwolenia władz radzieckich tereny dotknięte
głodem, a następnie opublikowali w Stanach Zjednoczonych relacje ze swojej podróży. Po ukazaniu się tych relacji Stalin
w notatce do Kaganowicza i Mołotowa (nie wcześniej niż 19 lutego 1933 r.) napisał: “Nie wiecie kto pozwolił
dziennikarzom amerykańskim przebywającym w Moskwie pojechać na Kubań. Wymyślili smutę (gnusnośt´) o sytuacji na
Kubaniu. Należy położyć temu kres i zakazać tym panom rozjeżdżania się po ZSRR. I tak jest [tu] wielu szpiegów”.
Ambasador brytyjski w Moskwie sir Esmond Ovey w swoim raporcie z 5 III 1933 r. informował szefa brytyjskiego MSZ
sir Johna Simona, że wydział prasowy przy radzieckim Komisariacie Spraw Zagranicznych “udzielił rady” wszystkim
korespondentom zagranicznym aby nie wyjeżdżali z Moskwy. 13 III 1933 r. zaś pisał, że władze radzieckie były tak
zaniepokojone zagranicznymi informacjami prasowymi nt. głodu, że stanowczo zabroniły dziennikarzom zagranicznym
opuszczać Moskwę oraz wydaliły niektórych “zbyt ciekawskich gości” (too curios visitors) z miast gdzie sytuacja była
szczególnie zła.
∗∗∗
Dziennikarz “The New Yorker’a” Alexander Woolcott napisał, że na bankiecie w hotelu Waldorf Astoria wydanym
z okazji uznania ZSRR przez USA odczytano listę nazwisk, które goście nagradzali grzecznościowymi oklaskami. Kiedy
odczytano nazwisko Duranty’ego nastąpił “prawdziwy wybuch entuzjazmu, który trwał bez końca”. “Można było odnieść
wrażenie” – pisał Woolcott – “że Ameryka, w rzadkim przypływie przenikliwości, uznaje nie tylko Rosję, ale i Waltera
Duranty’ego”.
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дитинстві до моїх улюблених занять належало слухання розповідей про
Лемківщину, звідки походили мої батьки. Про землю предків розповідали члени
родини та знайомі. Я вислухав велику кількість розповідей. Очевидно, як буває
в таких випадках, мої близькі надзвичайно ідеалізували край дитинства. Коли я вперше
побачив землю предків на власні очі, був дещо розчарований. Тим не менше розповіді моїх
близьких творили барвисту панораму Лемківщини – до акції “Вісла”. Розповідалося про
карпатську природу, топографію місцевості, вигляд хат, життя лемків. На питання, які я
задавав, діставав вичерпні відповіді.
Була тільки одна тема, якої мої співбесідники не хотіли чіпати. Стосувалася вона
діяльності Української Повстанської Армії на Лемківщині. Самі не порушували цього
питання ніколи. Коли питав я, були дуже стримані. Найчастіше я діставав відповідь, що
“партизани” часами приходили до села, брали харчі й усе, чого потребували, а пізніше
повертались до лісу. Важко було їм відмовити, бо вони були озброєні. Саме окреслення
“партизан”, зрештою, мало для моїх співрозмовників швидше негативний характер. Цим
словом називали також банди грабіжників, що робили напади на лемківські села як у період
ІІ світової війни, так і в повоєнні роки. Оклик: “Партизани в селі!” – був сигналом для
мешканців, що треба сховати все, що має більшу матеріальну вартість.
Коли я питав, чи лемки зверталися по захист від УПА до польської міліції, відповіддю
було найчастіше “знизування плечима” й прикрі уваги на тему бойового духу тогочасних
польських поліційних сил. На думку лемків, функціонери були відважні в стосунку до
цивільного населення, але УПА боялися панічно. Додавали при цьому, що якби хтось
спробував поскаржитись на “партизанів”, то вони би пришли вночі й повісили. Крім того,
мої співрозмовники визнавали, що в УПА були також “свої”, тобто лемки. Натомість
польське військо і міліція “своїми” напевно не були.
Постава населення, депортованого з Лемківщини, виразно контрастувала з поставою
давніх мешканців Надсяння, з якими я також мав контакт у дитячі роки. Вони також охоче
оповідали про “край дитинства”, але їхні розповіді концентрувалися в основному навколо
УПА, що її жовніри були для них героями. Колоритно оповідали про сутички партизанів з
польським військом. Не уникали теми власної ролі в конспірації. Навіть присутність поляків
серед слухачів не справляла на них враження. Відмежування лемків від УПА дратувало їхніх
земляків з Надсяння. Це, однак, не мало великого значення для оточення. Ще в шістдесяті роки
лайливі окреслення “бандити” чи “уповці”, скеровані до моїх близьких, не були рідкістю.
Мої дитячі спогади збігаються з інформаціями, накопиченими органами комуністичної
“безпеки”, яка протягом цілого часу ПНР пильно стежила за середовищем української
меншості за посередництвом розбудованої мережі таємних співпрацівників. Як випливає з
рапортів інформаторів, у лемківському середовищі сильно було закорінене переконання
щодо “незаслуженої кари”, яка спіткала лемків. Адже акцію “Вісла” інтерпретовано як кару
за діяльність УПА. Лемки доводили, що та формація практично не діяла на теренах
Лемковщини, а якщо навіть діяла, то участь лемків у цьому була мінімальна [1, с. 282]. На
даний момент важко ствердити, в якому ступені лемки декларували подібні погляди щиро, а
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в якому ступні це був з їх сторони зумисний камуфляж, призначений для польського
оточення і для влади.
Також у спогадах, опублікованих у Польщі, після падіння комунізму лемківське
населення неохоче піднімало питання, пов’язане з УПА. Роман Хомяк, який походить з села
Вавжка у Грибовському повіті, ствердив, що в 1945–1947 рр.: “...про українських партизанів
ми ще нічого не чули” [2, с. 26]. Ярослав Зволінський, згадуючи молодість у селі Флоринка,
також у повіті Грибів, твердив, що: “...тут і там почали кружляти оповідання, що в горах за
Кросном і Перемишлем грабують банди і польське військо веде з ними боротьбу. До цієї пори
ніхто, а може майже ніхто не чув і напевно не розумів, що то “реакційні і націоналістичні
банди з-під знаку УПА”, як тоді їх називали. Також звістки про триваючу боротьбу з якимсь
реакційним підпіллям і гітлерівськими недобитками мешканці вважали за “відгуки війни”.
Ніхто не сприймав цього поважно. У тій частині Лемківщини було дуже спокійно” [3].
Цитовані спогади – це своєрідна спроба “заклинання” минулого. Адже у Грибовському
повіті УПА діяло відносно інтенсивно. У жовтні 1946 р. перебувала в тому реґіоні сотня
Романа Гробельського “Бродича”. Партизани роззброїли пост міліції у Флоринці. Під селом
Брунари, недалеко від Вавжки і Флоринки, розігралася 5 жовтня битва з Військом Польським
[4, с. 372–374]. Як Хомяк, так і Зволінський повинні були знати в молоді роки значно більше
на тему українських партизанів, ніж схильні були визнати в своїх спогадах.
Опублікований у 1996 р. у Вроцлаві збірник лемківських щоденників містить спогади
Любомири Біньчакової-Тьолки, яка также походить з околиць Грибова [5, с. 27]. Вона
визнала, що: “Хоча утихли вже військові події на бойових фронтах, у моїй родинній стороні
тривали бої (...) А скільки ж неспокійних ночей мусили ми пережити, коли вдалині було чути
стрілянину, а коли вона стихала, інколи стукіт до дверей і наказ, аби відчинити, а на дворі
військові, які вимагали їжі, пиття, часами простирадел, білого полотна для перев’язки
поранених і т.д.” [6, с. 27–28]. Це інший образ повоєнної реальності, ніж той, що постає зі
спогадів Хомяка чи Зволинського. Однак авторка не інформує, між ким точилися бої. Не
знаючи історії реґіону, можна було б судити, що конфлікт тривав між урядовими силами і
польським антикомуністичним підпіллям.
Поза цим випадком жоден з авторів, представлених у згаданому томі спогадів, про
діяльність УПА не згадав навіть опосередковано. Семан Мадзелян ствердив, що лемківське
населення в Новосондецькому повіті не сприяло “бандерівцям” і початково мало надію, що
їх не охопить акція “Вісла” [7, с. 102]. Так зрештою обіцяла польська влада, котра, однак,
остаточно “пошила наївних лемків у дурні”. Ян Павелчак згадав прекрасні стосунки з малим
прикордонним гарнізоном Війська Польського в селі Граб у 1945–1947 рр. [8, с. 117].
Проблему УПА оминула також Надя Віслоцка з Лабової [9, с. 139]. Тим часом власне в
Лабовій мала місце хіба найбільш відома акція УПА в західній Лемківщині. 27.06.1946 р.
село зайняли об’єднані відділи УПА “Смирного” і “Горислава” [10, с. 74]. Роззброєно і
спалено місцевий пост поліції, а також спалено хати, що залишились після виселеного до
СРСР лемківського населення. Частина з них уже була заселена польським населенням.
У 90-ті рр. відкрите писання про УПА не загрожувало вже поважними наслідками в
Польщі. Видавалися спогади колишніх жовнірів УПА [11]. Мало правдоподібно, щоб на
поставу авторів цитоватих спогадів впливав страх репресій.
Намагання “замовчати” питання, пов’язані з діяльністю УПА на Лемківщині, не дивує у
лемків “русинської” орієнтації, які не вважали себе за українців. Представлення лемків як
жертв “українського націоналізму” є одним із елементів “русинської” ідеології [12]. Тим не
менше лемки, які ототожнюються з українцями, також стримано висловлюються на тему УПА.
В “Українському Альманасі” за 2008 р. опубліковано спогади Івана Пєцуха про село
Брунари в Горлицькому повіті [13, с. 37]. Автор не приховує факту, що понад 10 молодих
людей з його рідного села вступило до УПА. Разом з тим він мало пише про активність
українських партизанів з околиці. Згадує про них, власне, тільки раз. Як інформує, під час
одного з нападів банди грабіжників (село досвідчило багато таких випадків) мешканці
підняли тривогу. “Коли в селі підняли тривогу і крик, почули це стрільці УПА, сотня яких
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розбила табір на горі Кичера. Почали стріляти в керунку хати Потоцького. Виявилось, що
злодії вже вивели зі стайні пару коней (...), але як почули вогонь стрільців, кинули коней і
втекли” [14, с. 58]. Ця подія появляється, зрештою, досить часто в розповідях давніх
мешканців села Брунари∗.
З іншого боку, можна зустрітися з поглядами, що підтримка для УПА була в
Лемківщині повсюдною. Українська письменниця Марія Остромира в історичній повісті
“Лемківщина в огні” представила ситуацію на Лемківщині в 1944–1947 рр. як всезагальне
повстання населення, керованого УПА [15]. Така картина мало правдоподібна в лемківських
реаліях, незважаючи на те, що авторка розгорнула акцію на лемківсько-бойківському
пограниччі, де активність УПА фактично була відносно інтенсивна.
Діяльність УПА на Лемківщині вже була темою численних історичних досліджень [16].
Можна одночасно ствердити, що УПА діяла в цьому реґіоні. Дане питання не підлягає
сумніву. У загонах УПА воювала також певна кількість лемків. Наскільки вона була
великою, в даний момент не можна встановити. Курінь Василя Мізерного “Рена”, головним
реґіоном діяльності якого були Бещади, свого часу називався “лемківським”. З цього можна
було б зробити висновок, що служила в ньому значна кількість партизанів з Лемківщини.
Зрештою зі збережених спогадів командуючого однієї сотні – Степана Стебельського
“Хріна”, який діяв у Сяноцькому повіті, випливає, що більшість його стрільців становили
лемки [17, с. 475]. Проблема полягає в тому, що в українській традиції окреслення
Лемківщина стосується не тільки Бескиду-Ниського, але також частини середніх і західних
Бещадів, а відтак ціла південна частина Сяноцького повіту зараховується до історичної
Лемківщини [18, с. 74]. Тим часом у Польщі до Лемківщини зараховується тільки невелика
частина Сяноцького повіту [19, с. 1]. Більшість українських мешканців цього повіту
зараховується до бойків.
Чи служба в лавах УПА завжди означала виразно сформоване почуття української
національної ідентичності? Це викликає сумніви. Тільки частину стрільців складали
добровольці. До УПА провадився також примусовий набір. Відмова могла споводувати
поважні наслідки для “новобранця”, а також цілої його родини. Молодих людей зрештою не
важко було заохотити вступити до військової частини в ситуації триваючої громадянської
війни, коли стан безборонного цивільного населення був винятково тяжким, а посідання
зброї та приналежність до збройної формації запевняла ілюзорне почуття свободи.
У 1944–1945 рр. серед українського населення, що мешкало в межах польської держави,
провадився набір до Червоної Армії. Він формально мав добровільний характер, а фактично –
примусовий. До новобранців, за радянським звичаєм, ставились як до “гарматного м’яса”,
висилаючи їх після короткої підготовки на передову лінію фронту. Багато молодих людей
дезертирувало зі служби й ховалося в горах. Частина з них потрапила до лав УПА. Нерідко
сліпий випадок присуджував, чи молода людина потрапить до УПА, чи до Червоної Армії.
Однак у загонах УПА провадилася виховна робота. Спеціально вибрані “політвихователі”
провадили підготовку стрільців, намагаючись розвивати в них почуття української
ідентичності.
Ярослав Сирник стверджує: “У списку кур’єрів З.Ч. [Закордонних Частин] ОУН-Б,
перекинутих на терени Польщі в 1948–1954 рр., що діяли на території Вроцлавського
воєводства, а також осіб, що підозрювалися або оскаржалися за співпрацю з ними, на
52 особи – десять походило з Західної Лемківщини (з місцевостей Маластув, Пентна,
Брунари, Ропіца)” [20, с. 583]. Функції кур’єрів виконували давні жовніри УПА, які в 1947 р.
перейшли на Захід. Щоб узяти участь у такій ризикованій діяльності, треба було бути
глибоко ідейними людьми. Відтак принаймні частина партизанів УПА з Лемківщини
складалася з жовнірів, відданих своїй справі, які добре знали, за що воюють.
∗

Згідно з іншою версією поблизу села не було тоді жодного відділу УПА. Постріли віддав один із мешканців
села, на прізвище Бетлей, котрий мав карабін. Стріляв у небо, “щоб злякати”. Раніше наказав запалити купу
деревини. Складалося враження, що село викликало на допомогу партизанів, які відповіли вогнем. Нападаючі
втекли. Бетлей не хвалився пізніше своїм учинком. Мовчали також ті кілька осіб, які бачили його з карабіном.
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УПА діяла передусім у східній частині Лемківщини. Мала відносно сильну підтримку в
селах, що лежали в долині ріки Ослави. Перші спроби перенесення діяльності УПА на
західну Лемківщину робилися вже в 1945 р., але без значних успіхів. Тільки в 1946 р. постав
у цьому реґіоні загін під командуванням Михайла Федака “Смирного” [21]. Він діяв у
повітах Новий Сонч і Горлиці. “Смирний” був лемком. Його загін складалася також
переважно з місцевих лемків. Загін Федака початково була невеликою бойовою групою, яка
істотно зросла у 1946 р.
Командування військових частин Війська Польського, направлених до боротьби з УПА,
оцінювало в червні 1947 р., що кількість членів загону нараховує близько 70 партизанів [22,
с. 301]. Артур Бата зауважує, що в 1946–1947 рр. загін налічував близько 100 чоловік [23,
с. 93]. З точки зору Анастасії Цесарської – сестри Федака й водночас зв’язкової –кількість
членів загону в період найбільшого розвитку налічувала 120 партизанів [24]. Неясним є
статус військової одиниці в структурі УПА. Підвладні низивали свого командира
“сотником”, а загін – “сотнею” [25]. Однак це, правдоподібно, була назва неофіційна, не
визнавана командуванням УПА. Партизани “Смирного” організовували засідки на менші
військові частини Війська Польського й грабіжницькі банди, що не давали спокою
лемківським селам, атакували пости міліції [26]. У вересні 1946 р. сили УПА в західній
Лемківщині зміцнилися. На цей обшар перейшла сотня Романа Гробельського “Бродича”.
Тим не менше польське командування також додатково стягнуло військові частини [27].
Діяльність УПА на теренах Лемківщини ніколи, однак, не розвинулася ширше.
Найвиразніше свідчить про це той факт, що в 1947 р. не провадилося на тих теренах
військових операцій з метою розгрому партизанських загонів [28]. У Бещадах тим часом
проти куріня “Рена” проведено у травні – червні 1947 р. велику військову операцію при
підтримці авіації. Вона змусила “бещадські” сотні УПА звільнити територію польської
держави й перейти на “радянську” сторону [29, с. 427]. На Лемківщині обмежилися до
виселення мешканців. Загонів УПА, що діяли в цьому реґіоні, комуністична влада не
вважала за поважну загрозу. Фактично по закінченні акції “Вісла” діяльність УПА в цьому
реґіоні вигасає, хоча в парадоксальний спосіб партизанські загони перетривали на
Лемківщині винятково довго (до 1948 р.).
Чому лемки, а принаймні частина цієї громади, підтримували УПА? Наскільки сильною
була підтримка патризанів зі сторони цієї громади? Погляди на цю тему в польських
історичних дослідженнях різні. Станіслав Валах, колишній працівник Повітового Уряду
Публічної Безпеки в Новому Сончі ствердив в опублікованих у 1971 р. спогадах: “Смирний”
мав підтримку серед українського населення й почасти лемків, котрі, хоч в етнічному сенсі
нічого спільного з українцями не мали, то однак внаслідок насаджуваної націоналістичними
діячами пропаганди “самостійної незалежної України”, а також ворожої шовіністичної
нагонки проти польського народу, частково улягли їхнім впливам. А ті лемки, які не
піддалися пропагандистським впливам, були змушені до “української” лояльності за
допомогою терору” [30, с. 91]. В іншому місці він ствердив: “Не були теж рідкістю випадки,
коли лемки допомагали нам у боротьбі з озброєними бандами” [31, с. 93]. Валах однак не
узнав за потрібне у будь-який спосіб осудити виселення в межах акції “Вісла” лояльних по
відношенню до влади представників лемківської громади.
Також Артур Бата, колишній учасник боїв з УПА ствердив: “Стосунок значної
більшості лемківської нації до УПА був неґативний. Незважаючи на великі старання
командування, на Підкарпатті вдалося створити тільки одну лемківську сотню “Смирного”.
Як на громаду, що налічує понад 100 тис. осіб, осягнення справді невелике” [32, с. 212]. Бата
дозволив собі навіть на недвозначну критику акції “Вісла”: “Погляд на лемківську проблему
з дистанції може наводити на думку, що поповнено шерег помилок у ході репатріаційної
акції. (...) Якби не діяльність УПА, лемківська справа була б напевно розважена спокійно, без
зайвого поспіху й без похопних кроків” [33, с. 214].
Казімєж Пудло у виданій у 1987 р. монографії, присвяченій лемкам, висловив наступну
точку зору: “Лемки були “по обох сторонах барикади”. Крім тих, які, улягаючи пропаганді
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ОУН, йшли на співпрацю з УПА або були до неї змушувані, знаходилися й ті, що брали
участь у боротьбі з гітлерівськими фашистами” [34, с. 27]. Однак акцію “Вісла” він вважав
необхідною й цілковитою відповідальністю за неї обтяжував українське підпілля.
Не можна не побачити, що згадувані автори мали подібну інтенцію. Йшлося про
“вбиття клину” в середовище української меншості в Польщі. З одної сторони, цитовані
автори охоче інформували про випадки лояльної постави лемків у стосунку до
комуністичних влад, а також допомоги в боротьбі з УПА, а з іншої сторони покладали
цілковиту відповідальність за виселення лемків до СРСР і акцію “Вісла” на українських
партизанів. Це було згідне з політикою влади ПРЛ, яка ідентифікувала лемків як складову
частину українського етносу, але одночасно прагнула до розв’язання антагонізмів у
середовищі української меншості [35, с. 257].
Сучасні польські історики займають дуже різні позиції, піднімаючи питання стосунку
лемків до УПА. Анджей Леон Сова підсумував проблему коротко: “В активі УПА було багато
лемків, м.ін. був війт Кузьміни, сотник “Хрін” (Степан Стебельський) і виконуючий там у часи
війни функції коменданта посту поліції сотник “Бурлака”. З Лемківщини теж потрапила до
УПА значна кількість стрільців” [36, с. 277]. У цитованому фраґменті автор допустив
фактографічну помилку, оскільки ані “Хрін”, ані “Бурлака” не походили з Лемківщини∗ [37, с.
44, 138].
Ґжеґож Мотика у своїй праці досить широко представив діяльність УПА на Лемківщині
[38]. Та водночас він не окреслив однозначно стосунок лемків до українського підпілля,
зазначаючи, однак, що їх підтримка УПА була досить слабою в західній частині реґіону. На
думку Богдана Горбаля, “А була на Лемківщині організацією, впровадженою ззовні, і
розбудовували її не лемки” [39, с. 56]. Дослідник однак зауважив, що лемки допомагали
партизанам, постачаючи харчі, запевняючи медичну допомогу, зв’язок і розвідку.
Як видно, цитовані історики не можуть однозначно зінтерпретувати стосунок лемків до
УПА. Вони уникають цього питання або впадають у протиріччя, стверджуючи, що УПА на
Лемківщину проникла ззовні, а лемки її підтримували. Польські автори особливо наголошують
на факті, що українське підпілля змушувало лемківське населення до покори за допомогою
терору.
Терор є нерозлучним супутником партизанської війни. Ніколи не було партизанів, які б
не застосовували терору по відношенню до власного населення, якщо воно не виявляло
належного запалу в допомозі своїм захисникам. До улюблених методів покарання
неслухняних, що їх використовувала УПА, належало биття киями (“буки”). Іван Дмитрик,
колишній партизан УПА на Лемківщині, визнав у своєму щоденнику, що по відношенню до
нахилу лемків доносити “часом” треба було “буками” спровадити їх “на істинний шлях” [40, с.
239]. За більш поважні злочини застосовувалася кара смерті. Її виконували через повішення
або постріл у потилицю*. Часом екзекуція мала характер “символічний”, але найчастіше
“реальний”.
За підрахунками польських істориків, у 1945–1948 рр. з рук українського підпілля
загинуло в Польщі близько 600 цивільних громадян [41, с. 526]. Майже половину з них
складали українці, яких забито за обвинувачення в зраді. Певна їх кількість припадала на
Лемківщину. На думку Анастасії Цесарської, схильним до видавання вироків смерті був
“провідник” першого району ОУН “Сокіл”. “Смирний” старався гальмувати його діяльність.
До виконання деяких вироків не дійшло внаслідок спротиву “Смирного”. Цей погляд сьогодні
важко перевірити. Покарання з рук УПА були для лемків дуже болісними, оскільки вимірялися
“своїми”.
Тим не менше друга сторона принаймні “не лінилася”. Щоб дістати інформацію про
партизанів, переважно застосовувалися тортури. З арештантів жорстоко знущалися в ході
допитів у Відділах Безпеки і в спеціально організованих у селах місцях страти. Били
функціонери “безпеки”, міліціонери і жовніри. Роман Хомяк свій допит описав наступним
∗

Степан Стебельський народився в селі Голунь у повіті Калуш, а Влодзімєж Щигельський у Львові
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чином: “Сержант (...) з усієї сили ударив мене в груди три рази, я захитався, а він схопив мене
за волосся на голові й перевернув на лавку, яку завчасно приготували, сержант тримає мене за
волосся, двоє за руки, а поручник Левандовський і Юрек Твардовський б’ють мене ясеневими
палицями по цілому тілу, я страшно кидався, страшно кричав, перевернув лавку, запхали мені
уста ганчіркою й придушили мене, аж я втратив свідомість (...) Кинули мене другий раз на
лаву, троє тримають, а обидва поручники б’ють, Юрек так змучився, що аж кинувся на
лежанку, а його місце зайняв інший, б’ють мене, я знову стратив притомність, облили мене
водою (...) На третій раз знову перевернули мене на лаву і б’ють, і знов я стратив притомність,
за третім разом довго не могли мене привести до свідомості, то поручник Левандовський так
мене бив по лицю, що лопнув у мене нерв в усі (...) Ще їм того було замало, поручник заклав
мені дроти на великі пальці й казав мені вкласти руки до кишені, а сам крутив ручку від
апарату, який витворює струм, я попросту кричав не по-людському, а руки мені так било, що
порвалися кишені в піджаку. А ще одно вбивці придумали для мене, кинули мене на підлогу,
ноги на лавку, і знов одні тримали, а поручник Левандовський бив мене ясеневою палкою по
підошвах, аж вона в нього зламалася” [42, с. 36–37].
У більшості лемківських родин принаймні одна особа пройшла через подібний допит∗.
Доля лемків цілковито залежала від волі функціонерів і жовнірів, котрі могли зробити з ними
все, без жодних наслідків∗∗. Від вироку українського підпілля можна було втекти. Від
“безпеки” втечі не було. Якщо лемки приймали рішення допомагати партизанам, то напевно
страх перед помстою підпілля не був головною причиною.
Цікавим джерелом пізнання обличчя лемків у 1945–1947 рр. є рапорти жовнірів УПА і
діячів ОУН. Степан Стебельський “Хрін” згадував, що коли був у серпні 1945 р. скерований
за наказом командування до Сяноцького повіту, зустрівся з недовірливим ставленням з боку
місцевого населення. Однак йому вдалося здобути в нього довіру й створити загін: “Щоб
заслужити прихильність лемків – моє перше гасло звучало: “Ідемо захищати ваші села”.
Допіру по кількох місяцях я почав говорити про оборону цілої Лемківщини. В кінці я
поширив їх політичний горизонт на цілу Україну” [43, с. 475]. Ці уваги, однак, відносилися
до лемківсько-бойківського пограниччя.
Оцінка населення західної Лемківщини в рапортах УПА була значно критичніша. У
період 28.11.–10.12.1945 р. група партизанів з куріня “Рена” зробила розвідку в цьому
реґіоні. На підставі їх повідомлень “Рен” склав рапорт. У ньому він однозначно ствердив
неґативний стосунок місцевого населення по відношенню до українських партизанів: “До
нас і до нашого руху ставляться обережно і з недовірою, бажаючи виробити добру опінію в
урядових елементів, майже кожен українець-лемко готовий донести про те, що знає про наш
рух, нашу працю серед людей, і з цього поводу тут масово поширюється доносительство. (...)
До нас ставляться як до людей, що повтікали з Червоної Армії, або чимсь завинили перед
владою, і в зв’язку з цим не мають іншого виходу, як сидіти в лісі; називають нас
партизанами, “лісними”, дуже рідко бандерівцями, при чому виводять значення цього
окреслення від слова – банда, взагалі не говорять про нас: українські повстанці” [44, с. 297].
Критично оцінювала поставу лемківського населення також Ірена Тимочка “Христя”,
діячка сіті ОУН. Її скеровано на Лемківщину в 1946 р. Від лютого 1947 р. вона виконувала
функції провідника “надрайону” “Верховина” і керувала українським підпіллям на
Лемківщині. На її думку, “терени, положені на захід від Дукельського перевалу, які
населяють лемки, були для організації одним великим невідомим. (…) Населення не мало
найменшого поняття про ОУН і УПА, їх членах і діяльності, що гірше, не чула в собі жодних
органічних зв’язків з українцями, вважаючи себе чимсь відрубним, чужим” [45, с. 86–87].
∗

Тяжко скатований був також стрий автора цього тексту – Ярослав Гальчак.
В мою маму закохався міліціонер. Вона категорично відкинула його зальоти. Мала чоловіка і родину. Він
був, однак, дуже настирний. Колись увірвався до нашої хати й застрелив маму в присутності мене і моїх братів і
сестер. Не поніс за це жодної кари. Своєму начальству сказав, що це був нещасний випадок, і йому повірили. Не
провадилося жодного слідства.
∗∗
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Подібний образ лемків постає у спогадах Івана Дмитрика [46, с. 220–221]. На його
думку, лемківське населення в 1945 р. ставилося свідомо вороже до українських партизанів.
Ситуація змінилася в 1946 р., коли частина лемків почала підтримувати УПА. Однак, далі не
бракувало доносителів.
Представлені рапорти діячів українського підпілля відтак вказують на лемків як людей,
що не вірять чужим, які не ототожнюються з українською нацією та є схильні до
доносительства. Подібних поглядів, однак, не містить щоденник “Смирного” [26]. Можна
зробити висновок, що його співпраця з лемківським населенням склалася добре. Він не нарікав
на доносительсьво. Валах визнав, що розпочаті проти “Смирного” облави не поводилися,
оскільки його завжди попереджало місцеве населення. У жовтні 1947 р. “Смирний” разом з
групою партизанів перейшов до Чехословаччини. Майже рік він укривався в околицях
місцевості Свіднік (Švidnik) завдяки допомозі місцевого русинського населення [47].
Можна ствердити, що постава лемківського населення по відношенню до УПА
еволюціонувала. У 1945 р. українське підпілля мало впливи тільки у східній Лемківщині. У
1946 р. зросли симпатії до УПА також у західній частині реґіону. Це, несумнівно, мало зв’язок
з посиленням у той час акції примусових переселень до СРСР. Постава лемків по відношенню
до українських партизанів була також залежна від локальних командирів УПА. “Хрін” і
“Смирний” добре розуміли специфіку лемківського населення і могли її прихили до себе.
Підтримка УПА, однак, ніколи не була такою сильною на Лімківщині, як, напр., у
Бещадах. Важко цьому дивуватись. Національна свідомість цього населення допіру
формувалася. Однак навіть для національно свідомих лемків рішення про підтримку підпілля
було трудним. Вони здавали собі справу, наскільки малоправдоподібним є те, аби висунута
далеко на захід Лемківщина увійшла до складу української держави. З загальноукраїнської
перспективи постава лемків не була, однак, винятковою. З УПА ідентифікувалася тільки
частина української нації. ОУН не мала більш поважних впливів на східній Україні. Значно
більше українців служило в Червоній Армії, ніж в УПА.
По акції “Вісла” у лемківській громаді запанувало пригноблення і апатія. Багато людей
мало претензії до українського підпілля, що не захистило їх від депортації. Часом чулися
ошукані. На Відзисканих Землях вони зіткнулися з польським населенням Волині й Галичини,
що ворожо ставилось до УПА. Неохоче признавалися до зв’язків з українськими партизанами,
а частина лемків почала пропагувати міф, що на Лемківщині не діяло українське підпілля.
Поширення таких поглядів не принесло лемківській громаді жодної відчутної користі.
Діяльність українського підпілля на Лемківщині в 1945–1948 рр. – це частина історії
лемків, від якої не можна себе “відтяти”. Діяльність УПА не оцінюється однозначно. Не
можна однак забувати, що в ті важкі часи, коли тривали брутальні переслідування
лемківського населення, тільки УПА захистила його. Жовніри УПА, що полягли в лісах
Лемківщини, боролись також за лемків і їх право залишитись на землі предків.
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In the article the author analyses Ukrainian underground activity in Lemkivshchyna in 1945–
1948 years.
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LUDNOŚĆ UKRAIŃSKA W OKRESIE PRZEŁOMU
POLITYCZNEGO 1956 R. W POLSCE
У статті автор розглядає культурно-освітню діяльність
українського населення Західної і Північної Польщі у зв’язку із
політичними змінами 1956 р.
Ключові слова: Польща, українське населення, польська влада,
Українське суспільно-культурне товариство.

W

wyniku akcji “Wisła” 1947 r. przeprowadzono deportację ludności ukraińskiej na
ziemie zachodnie i północne Polski. Mieściło się to w dążeniu ówczesnych władz
do przekształcenia Polski w państwo jednonarodowe [1]. Cel ten został wyraźnie
określony w instrukcji Ministerstwa Ziem Odzyskanych z listopada 1947 r., w której czytamy:
“zasadniczym celem przesiedlenia osadników “W” [z akcji “Wisła” – RD] jest ich asymilacja w
nowym środowisku polskim. Dołożyć należy wszelkich wysiłków, aby cel ten był osiągnięty. Nie
używać w stosunku do tych osadników określenia “Ukrainiec”” [2]. Polityka władz wobec ludności
ukraińskiej, tak jak i pozostałych mniejszości narodowych, została złagodzona z początkiem lat 50.
XX wieku. W 1952 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej przyjęło uchwałę w sprawie środków zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej
ludności ukraińskiej i wzmożenia wśród niej pracy politycznej. Nakazywano w niej władzom
administracyjnym podjecie działań na rzecz poprawy położenia materialnego Ukraińców oraz
zaspokojenia ich podstawowych potrzeb w zakresie kultury i szkolnictwa. Działania te poza
uruchomieniem kilkunastu punktów nauczania języka ukraińskiego i umorzenia kredytów z lat
1947–1948, w zasadzie zakończyły się niepowodzeniem. Powodem była nieufność Ukraińców
względem władz i niechęć tych ostatnich względem tych pierwszych. Władze partyjne widząc nikłe
rezultaty, w 1955 r. ponowiły potrzebę pracy wśród ludności ukraińskiej. Zrozumiały jednocześnie,
ze wysiłki te zakończą się powodzeniem, jeżeli ludność ukraińska zostanie włączona do tych
działań. Możliwe to było za rachunek powołania do życia organizacji ukraińskiej na wzór już
istniejących towarzystw mniejszościowych.
Latem 1955 r. rozpoczęły się przygotowania do powołania zależnej od władz organizacji
ukraińskiej z siedzibą w Warszawie. 9 kwietnia 1956 r. odbyło się w Warszawie pierwsze
posiedzenie Komitetu Organizacyjnego, którego przewodniczącym został Stefan Makuch*.
Powołano także kolegium redakcyjne “Naszego Słowa” pod przewodnictwem M. Szczyrby**†.
Głównym zadaniem komitetu było przygotowanie ogólnopolskiego zjazdu przedstawicieli ludności
ukraińskiej, na którym miano powołać do życia Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, z
organem prasowym “Nasze Słowo”. W rzeczywistości całością tych prac zajmowały się władze
partyjne i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To one zajmowały się zwoływaniem w terenie
zebrań z ludnością ukraińską i wyborem delegatów na zjazd.
Ludność ukraińska z nieufnością i rezerwą podchodziła do organizowanych przez władze
zebrań celem wyłonienia delegatów na zjazd. Z tego powodu w niektórych miejscowościach
pojawiły się trudności z ich wyłonieniem. Na przykład w Łobzie nikt nie przybył na zebranie mimo
∗

Stefan Makuch (1901–1984) – były członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W 1935 r. skazany przez
władze polskie na karę 10 lat więzienia. Po wybuchu wojny przebywał w ZSRR. Po wojnie powrócił do Polski. Pełnił
funkcję sekretarza KC PZPR do Spraw Rolnictwa.
**
Mikołaj Szczyrba (1902–1984) – były członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Jeden z pierwszych jej
organizatorów na Hrubieszowszczyźnie. Represjonowany przez władze międzywojennej Polski za działalność
komunistyczną. W 1938 r. wyjechał do Pragi. W 1944 r. aresztowany przez gestapo, a następnie osadzony w obozie w
Terezinie i Flossenburgu. Po uwolnieniu aktywny działacz Komunistycznej Partii Czechosłowacji. W grudniu 1948 r.
przyjechał do Warszawy. Wstąpił do PZPR i rozpoczął pracę w Wydawnictwie “Książka i Wiedza”.
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telefonicznych przypomnień. W Choszcznie na spotkanie stawiło się trzech reprezentantów
społeczności ukraińskiej oświadczając, że nikt więcej nie przybędzie, gdyż ludzie boją się
przyznawać do swojej narodowości. Z kolei w Szczecinie na 13 osób, z którymi przeprowadzono
rozmowy, na zebranie przybyły jedynie 4 osoby i żadna z nich nie wyraziła zgody na uczestnictwo
w zjeździe [3]. Jednak większość Ukraińców zrozumiała, że innego wyjścia nie ma jak zawierzyć
władzom i zgodzić się na utworzenie organizacji, a następnie wykorzystać ją do poprawy swojego
bytu. Podjęciu takiej decyzji sprzyjały nie tylko prowadzone przez władze od 1952 r. działania na
rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności ukraińskiej, ale także uchwały XX zjazdu
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, zwłaszcza potępienie kultu jednostki.
16–18 czerwca 1956 r. odbył się w Warszawie I zjazd Ukraińskiego Towarzystwa SpołecznoKulturalnego. Spośród 241 delegatów przybyło 239 reprezentujących wszystkie województwa
zamieszkałe przez ludność ukraińską oraz Warszawę, Łódź, Poznań i Kraków. Uczestniczył w nim
również minister oświaty i członek KC PZPR Witold Jarosiński i wiceminister spraw
wewnętrznych Zygfryd Sznek. W. Jarosiński w swoim powitalnym wystąpieniu do zjazdu
stwierdził: “Pragniemy, aby wszystkie grupy narodowościowe zamieszkałe w Polsce mogły
rozwijać kulturę narodową, pielęgnować swą mowę. Pragniemy również gorąco, stworzyć takie
warunki, aby ludność ukraińska znajdująca się w naszym kraju mogła w pełni korzystać z
wielkiego dorobku kulturalnego swego narodu, uczyć swe dzieci i młodzież języka ojczystego,
twórczo i swobodnie rozwijać działalność kulturalną. Jesteśmy głęboko przekonani, że Ukraińskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przyczyni się do dalszej konsolidacji całego społeczeństwa w
budowie socjalizmu, do krzewienia i umacniania bogatych tradycji przyjaźni i współpracy bratnich
narodów – polskiego i ukraińskiego”. Jednak w ocenie akcji “Wisła” nie wyszedł poza
obowiązujący schemat, że była ona wynikiem działalności UPA. Nowum było stwierdzenie, że
“względy te [walka z UPA – RD] żadną miarą nie mogą usprawiedliwić metod i form w jakich
przesiedlenie zostało dokonane. Żadną miarą nie można usprawiedliwić krzywd wyrządzonych
niewinnej ludności w toku tej akcji”. Obiecywał im pomoc materialną, rozwój szkolnictwa i
kultury, w zamian za pozostanie na ziemiach zachodnich i północnych [4].
Wystąpienie to zostało przyjęte burzliwymi oklaskami, lecz w rzeczywistości nie zaspokajało
wszystkich oczekiwań delegatów, a zwłaszcza zgody na powrót. Jeden z nich Lewko Gal w swoim
wystąpieniu zauważył, że działania władz sprowadzały się do stworzenia Ukraińcom możliwości
“grania, tańczenia, podskakiwania” [5]. Obecny na zjeździe dziennikarz “Prawa i Życia” tak
relacjonował jego przebieg: “Wstrząsające przemówienia. Rozwiązały się języki, wybuchły
stłumione żale. Niektórzy oskarżają władze i wszystkich Polaków. Spalone wsie, grabieże, sądzenie
niewinnych, wreszcie – wysiedlenie. Otrzymali najgorsze gospodarstwa. Złośliwość sąsiadów –
Polaków przy milczącym przyzwoleniu władz. Lawina przykładów. Przecież delegaci z całej
Polski. Najwięcej Ukraińców nad Odrą, znaczna ilość w województwach koszalińskim i
olsztyńskim. Razem około 200 tysięcy. Domagają się szkół, książek, cerkwi, domów kultury.
Chyba słusznie. Chcą wracać w rodzinne strony do Leska, Sanoka, Gorlic, Hrubieszowa – nie
wiemy czy słusznie. Z napięciem słuchają przemówienia ministra Jarosińskiego. Przemawia w
imieniu rządu. Przyznaje, że doznali Ukraińcy licznych krzywd, które trzeba naprawić. Mówi
jednak, że nie widzi możliwości masowego powrotu. Są one możliwe jedynie w przypadkach
wyjątkowych. Delegaci znowu swoje. “Ja chcę wracać” [6, s. 185–186].
Na zjeździe dokonano również wyboru władz UTSK. Wybrano 39 osobowy Zarząd Główny,
którego przewodniczącym został Stefan Makuch oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną na czele z
Michałem Moskalikiem. Na zastępców przewodniczącego wybrano T. Maryszczuka i Mykołę
Szczyrbę, a sekretarzem generalnym został Grzegorz Bojarski∗. Od tego momentu rozpoczęło się
tworzenie struktur terenowych UTSK. Do końca 1956 r. powołano 8 zarządów wojewódzkich,

∗

Grzegorz Bojarski (1914–1994) – z wykształcenia nauczyciel. Od 1952 r. pracownik Instytutu Nauk Społecznych
przy KC PZPR, a od 1954 r. kierownik Wydziału Skarg i Listów KW PZPR w Warszawie.
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63 zarządy powiatowe i 119 kół skupiających około 3 tys. członków, a do końca 1958 r. istniało już
74 zarządy powiatowe i 270 kół zrzeszających około 7 tys. osób [7, s. 137–138].
Powstanie i rozwój UTSK zbiegł się w czasie z zachodzącymi zmianami politycznymi w
Polsce. Tajny referat N. Chruszczowa wygłoszony na XX zjeździe KPZR, wydarzenia czerwcowe
w Polsce oraz postanowienia VII i VIII plenum KC PZPR, sprzyjały aktywizacji społecznej
ludności ukraińskiej. W przyjętej uchwale VII plenum zwrócono uwagę na konieczność
zdecydowanego zwalczania wszelkich przejawów nacjonalizmu i szowinizmu. Przeciwstawiano się
deskryminacji narodowościowej oraz zapowiedziano poszanowanie równości praw obywateli bez
różnicy na narodowość, zapewnienie im warunków nieskrępowanego rozwoju oświaty i kultury w
języku ojczystym, a także pełny udział w życiu państwowym, społecznym i politycznym. 23
sierpnia 1956 r. Departament Społeczno-Administracyjny MSW przesłał do prezydiów
wojewódzkich i powiatowych rad narodowych wytyczne w sprawie dalszej pracy wśród ludności
ukraińskiej. Sprowadzały się one do działan powstrzymujacych dyskryminację narodowościowa
oraz nakazywały władzom udzielenie pomocy USKT w działalności kulturalno-oświatowej [8].
Ludność ukraińska powszechnie domagała się realizacji jej postulatów, zwłaszcza powrotu.
4 listopada 1956 r. konferencja wojewódzka UTSK we Wrocławiu wystosowała list do Biura
Politycznego KC PZPR, w którym domagano się uznania deportacji ludności ukraińskiej w 1947 r.,
przy zastosowaniu zasady zbiorowej odpowiedzialności, jako niezgodną z “leninowskimi zasadami
polityki narodowościowej”, umożliwienia powrotu rodzinom ukraińskim i udzielenia im pomocy w
zagospodarowaniu się, urzeczywistnia, zagwarantowanego konstytucją, prawa do swobodnego
wykonywania praktyk religijnych, w tym i w obrządku greckokatolickim oraz zabezpieczenia
przedstawicielstwa ludności ukraińskiej w Sejmie, Radzie Ministrów, w radach narodowych
wszystkich szczebli [9].
Powstała sytuacja sprzyjała również usamodzielnianiu się UTSK od władz. 16 grudnia odbyło
się II plenum, na którym dokonano zmian personalnych w ZG, dokoptowując do niego siedmiu
nowych członków oraz wybrano nowe Prezydium w składzie: S. Makuch – przewodniczący, Olga
Wasylków – sekretarz oraz Bazyli Bunda, Grzegorz Bojarski, Mikołaj Korolko, Jan Łypka, Jan
Tymczyna, Stanisław Sosna, Mikołaj Szczyrba – członkowie [10]. Coraz bardziej UTSK stawało
się rzecznikiem interesów ludności ukraińskiej w Polsce. Informowano władze partyjne i
państwowe o postulatach ukraińskich oraz domagano się ich realizacji [11].
Masowość zgłaszanych postulatów oraz uniezależnianie się towarzystw mniejszości
narodowych powodowało konieczność powołania ciała, które zajęłoby się koordynowaniem działań
władz w stosunku do mniejszości narodowych oraz udzielaniem pomocy ich towarzystwom. W
styczniu 1957 r. utworzono Komisję KC PZPR do Spraw Narodowościowych. Przewodniczącym
jej został Jerzy Sztachelski, a sekretarzem Aleksander Sław. W skład komisji weszli także
przedstawiciele KC PZPR, MSW i towarzystw mniejszości narodowych. Z ramienia UTSK w jej
pracach uczestniczyli sprawdzeni działacze partyjni M. Korolko∗ i M. Szczyrba. Analogiczne
komisje utworzono przy KW w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie,
Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu i Krakowie [12]. Z czasem jednak rola komisji ograniczyła
się do narzucania tym towarzystwom realizacji linii partii w polityce narodowościowej, a oddolne
inicjatywy mniejszości narodowych, zwłaszcza jeżeli nie były zgłaszane przez zarządy główne
towarzystw, zostały faktycznie zablokowane.
W lutym 1957 r. Prezydium ZG UTSK przygotowało notatkę dla Komisji KC PZPR do Spraw
Narodowościowych, w której postulowano:
– zajęcie stanowiska przez Biuro Polityczne KC PZPR w sprawie rehabilitacji tej części
ludności, która nie miała nic wspólnego z UPA,
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Mikołaj Korolko – były członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Sekretarz KW PZPR w Lublinie do
Spraw Propagandy.

Збірник наукових праць

87

– powołanie centralnej komisji partyjno-rządowej, która przy współudziale przedstawicieli
UTSK opracowałaby plan powrotu ludności ukraińskiej na dawne miejsca zamieszkania oraz
przedstawiłaby propozycje mające na celu anulowanie dekretu z 1949 roku,
– zaprzestania samowolnej i bezprawnej rozbiórki wolnych budynków, o których zwrot
ubiegają się Ukraińcy,
– przydzielenia na własność gospodarstwa osobom, które nie otrzymały żadnego ekwiwalentu
za odebrane mienie,
– zaprzestania wydawania aktów nadania na niezajęte obiekty i umożliwienia ich zwrotu
byłym właścicielom,
– zrewidowania aktów nadania jednemu użytkownikowi od 2–3 poukraińskich gospodarstw
wraz z zabudowaniami, a odebrane obiekty zwrócić byłym właścicielom,
–
udzielenia bezzwrotnych kredytów na wzniesienie budynków
gospodarskich i
przydzielenia wolnych gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi tym Ukraińcom, którzy już
powrócili lub wyrażają chęć powrotu,
– przeniesienia Liceum Pedagogicznego dla młodzieży ukraińskiej z Bartoszyc do
Przemyśla,
– zwrotu poukraińskich nieruchomości w Przemyślu,
– utworzenia szkół średnich z internatami w: Przemyślu, Legnicy i Koszalinie,
– powołania do życia objazdowego teatru ukraińskiego,
– organizowania w czasie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w USRR,
– wydawania miesięcznika społeczno-literackiego z dodatkiem dla dzieci i młodzieży,
– umożliwienia odprawiania nabożeństw greckokatolickich,
– rozwinięcia pracy wyjaśniającej wśród ludności polskiej i ukraińskiej oraz konsekwentnego
zwalczania polskiego i ukraińskiego nacjonalizmu,
– ukazywania spraw narodowościowych przez “Trybunę Ludu” i inne pisma centralne,
– szybkiego reagowania na fakty dyskryminacji ludności ukraińskiej w Polsce” [13].
Z postulatami do władz centralnych występowały także ogniwa terenowe UTSK. 11 lutego
została przyjęta na poszerzonym plenum ZW UTSK we Wrocławiu deklaracja, która dwa tygodnie
poźniej została przesłana do KC PZPR. Proszono w niej W. Gomułkę o rozpatrzenie i zajęcie
zdecydowanego stanowiska wobec postulatów ludności ukraińskiej, gdyż: “brak zdecydowanego
stanowiska i konkretnych kroków w kierunku usunięcia krzywd wyrządzonych w minionym okresie
ludności ukraińskiej powoduje jej zniecierpliwienie i wzburzenie, co w rezultacie może
spowodować następstwa nieprzyjemne w skutkach”. W deklaracji zwrócono również uwagę na
fakt, że “do dnia dzisiejszego na rezolucje i pisma skierowane do KC nie ma żadnych odpowiedzi.
Aktyw ZW UTSK we Wrocławiu jest bezradny w swojej statutowej pracy, gdyż do tej pory nie
widzi dobrej chęci ze strony KC i władz centralnych w sprawie rozwiązania palących problemów
ludności ukraińskiej i nie ma z tego powodu argumentów do opanowania istniejącej i coraz więcej
[bardziej] komplikującej się sytuacji”. Przypomniano jednocześnie, że nie otrzymano odpowiedzi
na pisma, które dotyczyły: oceny akcji “W”, anulowania dekretu z dnia 27 lipca 1949 r.,
proporcjonalnej reprezentacji ludności ukraińskiej w Sejmie PRL, legalizacji Kościoła
greckokatolickiego oraz realizacji powrotu ludności na dawne miejsca zamieszkania [14].
7 kwietnia 1957 r. z rezolucją do Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego wystąpił ZW UTSK w
Szczecinie. “My uczestnicy Plenum – czytamy w rezolucji – zwracamy się z prośbą do naszych
posłów ziemi szczecińskiej, by na najbliższej sesji sejmowej wstawili do porządku dziennego obrad
sejmowych sprawę powrotu ludności ukraińskiej na swoje gospodarstwa we wschodnich
województwach, z których to w roku 1947 byli wysiedleni na ziemie zachodnie w ramach akcji
“W”. Żądamy, by na Sesji uchwalić ustawę anulującą dekret z dnia 27 VII 1949 r. w sprawie
przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości, nie będących w faktycznym i prawnym
posiadaniu właścicieli narodowości ukraińskiej – jako akt hańbiący rzeczywistość Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Stwierdzamy z całą stanowczością, że utrzymywanie w mocy w/w
dekretu jest prawnym sankcjonowaniem szowinizmu i nacjonalizmu zmierzającego do
ekonomicznego wyniszczenia ludności ukraińskiej. Ponieważ w przytłaczającej większości ludność
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objęta akcją “W” jest rolniczą, dlatego okres wiosennych prac nakazuje sprawę uchylenia
wspomnianego dekretu o wywłaszczeniu traktować jak pilną i nie cierpiącą zwłoki. Żądamy
również rehabilitacji osób narodowości ukraińskiej, niewinnie i bezpodstawnie zasądzonych w
okresie poprzednim i do chwili obecnej jeszcze więzionych. Powyższe nasze żądania są żądaniem
ludu, wypływają z woli całej ludności ukraińskiej zamieszkałej w Polsce, która nas powołała do
obrony swoich słusznych interesów społecznych” [15].
Rezolucja ta spowodowała interwencję PMRN w Szczecinie. W skierowanym do ZW UTSK
piśmie, stwierdzono, że rezolucja jest sprzeczna z założeniami statutu UTSK oraz “zagraża
spokojowi i porządkowi publicznemu”. Nakazano jej uchylenie do dnia 14 czerwca 1957 r. “pod
rygorem zastosowania sankcji przewidzianych [...] prawem o stowarzyszeniach” [16].
Uaktywnili się także studenci ukraińscy. Bez zgody władz, 4 maja 1957 r. odbył się w
Szczecinie wieczorek taneczny, a następnego dnia spotkanie studentów z Gdańska, Koszalina,
Krakowa, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia, na którym postanowiono
powołać do życia koła komisji kultury w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie i Szczecinie, obejmujące
swym zasięgiem także sąsiednie województwa. Koła miały być podporządkowane komisji kultury
przy ZG UTSK. Planowano także wydawać w Krakowie lub Warszawie miesięcznik popularnonaukowy, skupiający studentów oraz naukowców, a także nawiązać kontakty z Ukrainą i diasporą
ukraińską. Postulowano również otwarcie biblioteki centralnej w Warszawie i muzeum w
Przemyślu oraz stworzenie funduszu dla ubogich studentów. Zapowiedziano na
lipiec
zorganizowanie rajdu po terenie południowo-wschodniej Polski. Spotkanie to wzbudziło
natychmiastowe zainteresowanie służby bezpieczeństwa. 9 maja został złożony stosowny meldunek
do MSW, a 17 maja sprawę poruszono nawet na kolegium MSW [17]. W tych okolicznościach
próba zorganizowania się studentów ukraińskich nie powiodła się.
Powstanie UTSK umożliwiło ludności ukraińskiej rozbudowanie szkolnictwa ukraińskiego
oraz rozwinięcie działalności kulturalnej. Podkreślić należy, że towarzystwo przez cały okres
swego istnienia wiele uwagi poświęcało temu zagadnieniu. Nie bez znaczenia był tu również
okólnik Ministerstwa Oświaty z 4 grudnia 1956 r. Określono w nim bowiem warunki powstawania
szkół i punktów nauczania języka ukraińskiego. Szkoły lub równoległe klasy w szkołach polskich
mogły powstawać w większych skupiskach ludności ukraińskiej. Z kolei punkty można było
zakładać przy polskich szkołach jeżeli liczba chętnych dzieci do uczenia się języka ukraińskiego
wynosiła co najmniej siedem, a w szkołach średnich co najmniej dziesięć osób. Celem zwiększenia
liczby wykwalifikowanej kadry pedagogicznej wprowadzono stopniowo w Liceum Pedagogicznym
w Bartoszycach nauczanie przedmiotów w języku ukraińskim. Przewidziano również możliwość
organizowania dla dorosłej ludności zajęć kulturalno-oświatowych celem podniesienia znajomości
języka i kultury ukraińskiej [18].
Dzięki staraniom przede wszystkim terenowych działaczy UTSK nastąpił systematyczny
rozwój szkolnictwa ukraińskiego. W roku szkolnym 1957/58 istniały trzy szkoły podstawowe
(83 uczniów), w tym jedna z internatem, a w następnym roku już sześć (218 uczniów), w tym dwie
z internatem. Z kolei w roku szkolnym 1959/1960 do tych szkół uczęszczało 236 uczniów. W roku
szkolnym 1956/57 utworzono pierwszą klasę (53 uczniów) w Liceum Pedagogicznym w
Bartoszycach. W roku następnym były już cztery szkoły średnie (290 uczniów), w tym Studium
Nauczycielskie w Szczecinie. W roku szkolnym 1959/60 liczba osób uczęszczająca do tych szkół
średnich wzrosła do 298. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe to, w 1959/60 r. studiowało filologię
ukraińską na Uniwersytecie w Kijowie sześć osób, a na Uniwersytecie w Warszawie 18 osób.
Jednak zdecydowana większość dzieci ukraińskich uczyła się języka ojczystego w punktach
nauczania. Liczba ich systematycznie wzrastała. W roku szkolnym 1956/57 istniało 117 punktów,
do których uczęszczało 1 308 uczniów. W roku następnym było ich 151 (2 359 uczniów), w
1958/59 r. – 183 (2 781 uczniów), a w 1959/60 roku szkolnym już 210 punktów z 2 958 uczniami
[19]. Dodajmy, że szkoły ukraińskie, podobnie jak i polskie, przez cały okres PRL były
niedoinwestowane i borykały się z problemami lokalowymi. O wiele trudniejsza sytuacja była w
punktach nauczania. Nauczyciele nie dysponowali odpowiednimi programami nauczania,
brakowało podręczników i innych pomocy dydaktycznych. Nierozwiązanym problemem był
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również brak kadry nauczycielskiej. Składało się na to szereg czynników. Po pierwsze, część
nauczycieli z różnych przyczyn nie chciała uczyć języka ukraińskiego, a po drugie, niektóre lokalne
władze oświatowe niechętne były rozwojowi szkolnictwa ukraińskiego i dlatego nauczycieli
mogących uczyć języka ukraińskiego nie kierowano do miejscowości, w których istniały realne
możliwości otwarcia takiego punktu. Miały miejsce i takie wypadki, że nauczycieli przenoszono do
innych szkół, przerywając tym samym naukę języka ukraińskiego. Barierą w rozwoju szkolnictwa
ukraińskiego było również to, że część rodziców w obawie przed ujawnieniem swej narodowości
nie posyłała dzieci na naukę języka ojczystego.
Zaczął rozwijać się także ukraiński amatorski ruch artystyczny, który stał się masowym
dopiero po powstaniu UTSK. Zaznaczyć przy tym należy, że liczba zespołów była zawsze bardzo
płynna. Wiele z nich powstawało, ale też wiele upadało. Niektóre z nich istniały tylko przez jeden
sezon lub przejawiały swoją aktywność tylko przed zbliżającymi się przeglądami. Jednak ilość
ciągle powstających zespołów świadczy o dużym zaangażowaniu ludności ukraińskiej w
działalność kulturalną. W 1959 r. działało 26 chórów, 15 zespołów dramatycznych i
15 muzycznych oraz 6 tanecznych [20]. Dodajmy, że już od sierpnia 1956 r. ZG UTSK podjął
bezskuteczne starania mające na celu utworzenie reprezentacyjnego teatru UTSK [21]. W
działalności kulturalnej Ukraińcy borykali się z wieloma trudnościami. Wspólną dla wszyskich
zespołów, również polskich, było ich niedoinwestowanie. Do tego dochodził brak kadry
instruktorskiej, repertuaru, strojów i pomieszczeń na próby, a także niechęć części społeczeństwa
polskiego do tego typu działalności Ukraińców.
Istniejące zespoły artystyczne koncertowały nie tylko na swoim terenie, ale również odbywały
tournee po innych regionach zamieszkałych przez ludność ukraińską. Działalność ta w znacznej
mierze przyczyniała się do rozbudzenia aktywności społecznej ludności ukraińskiej.
Podtrzymywała ją na duchu oraz wyrabiała poczucie dowartościowania względem polskiego
otoczenia. Wzmacniała więzy narodowe łączące Ukraińców oraz ułatwiała między nimi kontakt,
utrudniony ich rozproszeniem. I rzecz najważniejsza dla Ukraińców, rozwijające się życie
kulturalne i oświatowe znacznie hamowało proces ich wynaradawiania.
Ważną rolę w życiu kulturalno-oświatowym ludności ukraińskiej odgrywał tygodnik “Nasze
Słowo”. W tamtym czasie, jak i w latach następnych, było to jedyne pismo w języku ukraińskim w
Polsce. Na jego łamach pojawiły się nie tylko bieżące informacje dotyczące Ukraińców w Polsce,
ale również artykuły z różnych dziedzin nauki i kultury. Wiele miejsca, szczególnie w
początkowym okresie ukazywania się tygodnika, zajmowały skargi i zażalenia ludności ukraińskiej
na dyskryminacyjny do niej stosunek władz i polskiego otoczenia. Różnorodność poruszanych
zagadnień wymuszała na redakcji ich uporządkowanie oraz druk dodatków. Od 16 grudnia 1956 r.
zaczął ukazywać się dziecięcy dodatek “Ditiacze Słowo” (później “Switanok”), a od maja 1958 r.
popularnonaukowy dodatek “Nasza Kultura”. Oprócz tego działalność publicystyczną “Naszego
Słowa” wzbogacały regionalne audycje radiowe w języku ukraińskim. Audycje te emitowały dwa
razy w miesiącu rozgłośnie radiowe w Koszalinie (od 13 marca 1958 r.), Olsztynie (od 24 kwietnia
1958 r. ), Rzeszowie (od 17 maja 1958 r.) i Lublinie (od 27 czerwca 1958 r.) [7, s. 153–154].
Zmianę sytuacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce przyniósł rok 1956. Spowodowane
było to przemianami politycznymi w ZSRR i Polsce oraz poprawą stosunków Państwo – Kościół.
Wykorzystując zaistniałą sytuację grekokatolicy i ich duchowni rozpoczęli starania o uzyskanie
zgody na odprawianie nabożeństw. 14 listopada 1956 r. ks. B. Hrynyk wręczył prymasowi
memoriał duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce, w którym w imieniu wiernych postulowano
reaktywowanie Kościoła greckokatolickiego, rozbudowę sieci jego placówek na terenach
zamieszkałych przez grekokatolików oraz poruszenie sprawy greckokatolickiej w toczących się
rozmowach episkopatu z rządem [22, s. 258–260]. 29 listopada ks. B. Hrynyk i ks. M. Ripecki
wręczyli prymasowi drugi memoriał, w którym oprócz postulatów memoriale pierwszego znalazły
się także żądania przywrócenia Kościołowi greckokatolickiemu przejętego majątku, wypłacenia
odszkodowań za rozebrane i zniszczone świątynie oraz restytucji diecezji przemyskiej i
Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny, a także przekazania na potrzeby obrządku
greckokatolickiego nieużywanych świątyń na ziemiach zachodnich i północnych oraz umożliwienia
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odprawiania nabożeństw w kościołach rzymskokatolickich [23, s. 53]. Wysunięte postulaty
pozostały jednak bez odpowiedzi.
Reaktywowania działalności Kościoła greckokatolickiego żądały także władze i struktury
terenowe powstałego w 1956 r. Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 4 listopada
1956 r. uczestnicy konferencji wojewódzkiej UTSK we Wrocławiu skierowali list do Biura
Politycznego KC PZPR i Prezydium Rządu, w którym powołując się na art. 70. Konstytucj PRL,
domagali się swobody praktyk religijnych w obrządku greckokatolickim i zaprzestania dewastacji
świątyń [24, s. 260–261]. Poza tym coraz liczniej zaczęły napływać wnioski o otwarcie placówek
greckokatolickich. Do listopada 1956 r. wpłynęło do władz 13 podań z prośbą o utworzenie
placówek greckokatolickich [25].
Władze dalekie jednak były od reaktywowania Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Swoją
postawę motywowały względami politycznymi i ekonomicznymi. Uważały, że “ewentualne
dopuszczenie do działalności obrządku greckokatolickiego w Polsce oznaczać będzie utworzenie w
Polsce jedynego zorganizowanego i legalnego ośrodka grekokatolicycmu w Europie [ŚrodkowoWschodniej – RD], który stanowić będzie oparcie dla Watykanu i znajdować będzie w nim główny
swój ośrodek dyspozycyjny. Fakt ten miałby duży wpływ na sytuację wyznaniową i oddziaływać
będzie na nastroje ludności greckokatolickiej w ZSRR, Czechosłowacji i Rumunii” [25]. Obawiano
się również, że reaktywowanie tego kościoła, pociągnęłoby za sobą nie tylko konieczność zwrotu
przejętego mienia, ale także wypłacenie ekwiwalentu za budynki rozebrane i użytkowane przez
inne instytucje. W tej sytuacji Ud/sW nie zgadzał się na restytucję Kościoła greckokatolickiego
jako całości, jak również na powołanie administratorów apostolskich, ani wikariuszy generalnych,
na tworzenie diecezji i kurii biskupich. Niemniej uznając za konieczne likwidację “niepożądanego,
a nawet szkodliwego zjawiska jakim jest istnienie w państwie “podziemia religijnego””, Ud/sW był
za “uwzględnieniem niektórych postulatów ukraińskiej ludności greckokatolickiej, odnoszących
się do zaspokajania jej potrzeb religijnych przez kler greckokatolicki w języku ojczystym” [25].
Propozycje te zostały następnie zaakceptowane przez czynniki decyzyjne. 14 marca 1957 r. prymas
poinformował na audiencji ks. ks. B. Hrynyka i M. Deńka, że strona rządowa zgadza się na
otwarcie niewielkiej liczby placówek greckokatolickich na ziemiach zachodnich i północnych
Polski, lecz sprzeciwia się restytucji Kościoła greckokatolickiego [26, s. 24–25].
Rozwój życia narodowo-religijnego spotkał się z nieprzyjaznym przyjęciem przez polskie
otoczenie. Zapewne postawy społeczności polskiej do ukraińskiej, i odwrotnie, były różne, od tych
pozytywnych po negatywne. Niemniej w dokumentach i wspomnieniach z tamtego czasu wiele
mówi się, że w relacjach polsko-ukraińskich nadal są powszechne uprzedzenia, wrogość i
stereotypy. Władze terenowe w swych sprawozdaniach donosiły, że “można słyszeć od ludności
polskiej stwierdzenia, że Ukraińcy na zachodzie budują Ukrainę, że winni jechać na wschód
budować Ukrainę, że nie ma tutaj dla nich miejsca” [27].
Niestety przejawy wrogości nie były stanowczo zwalczane przez miejscowe władze.
Ministerstwo Kontroli Państwowej pisało wprost: “Stwierdzono nie wyciąganie przez organa
terenowe np. w pow. leskim i sanockim wniosków w stosunku do faktów dyskryminacji
narodowościowej. Nie reaguje się na skargi ludności ukraińskiej odnośnie szowinistycznej polityki
niektórych pracowników rad narodowych. Np. w Radymnie i Sanoku szereg funkcjonariuszy MO
nie reagowało na fakty pobicia, gdyż twierdzą, że ’jak będzie więcej wypadków pobicia Ukraińców,
to odstraszy [zniechęci] ich do powrotu”” [28]. Zaznaczyć należy, że niechęć do ludności
ukraińskiej prezentowała także część aktywu partyjnego. W sprawozdaniu z województwa
lubelskiego czytamy: “Tendencje antyukraińskie występują nie tylko w terenie, ale przeniosły się
na powiatowy aktyw partyjny. Wyraziło się to w utrącaniu delegatów narodowości ukraińskiej w
wyborach do powiatowych władz partyjnych. W powiatach: Biała Podlaska, Włodawa, Parczew w
wyborach do komitetów powiatowych partii nie przeszedł ani jeden delegat narodowości
ukraińskiej, odpadli i tacy, którzy w minionym okresie pracowali nad uzdrowieniem sytuacji
narodowościowej na swoim terenie” [29]. Brak przeciwdziałania ze strony władz zachęcało do
manifestowania niechęci wobec Ukraińców.
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Wystąpienia wrogości wobec Ukraińców były spowodowane także zbyt jawnym przez nich
manifestowaniem swej odrębności narodowej. Nie przyzwyczajeni i nie przygotowani do tego przez
właściwą propagandę niektórzy Polacy odpowiedzieli wrogością. Bywało, że każde
nieporozumienia z sąsiadem Polakiem czy nie załatwienie sprawy w urzędzie ludność ukraińska
traktowała jak przejaw jej dyskryminowania na tle narodowościowym. Informowano o tym władze,
które wszczynały w danej sprawie procedurę wyjaśniającą, która, nie zawsze właściwie
przeprowadzona, przyczyniała się do zaostrzenia i tak nabrzmiałych relacji sąsiedzkich polskoukraińskich. Kością niezgody było tworzenie placówek prawosławnych. Przekazywanie Kościołowi
prawosławnemu na terenach południowo-wschodnich cerkwi greckokatolickich, zwłaszcza
użytkowanych przez rzymokatolików, zawsze kończyło się konfliktem. Jednak złagodzenie metody
asymilacyjnej sprzyjało osłabieniu zwartości Ukraińców. Wyraźnie zaczął rysować się podział na
tych, którzy uzewnętrzniają swoją narodowość i tych, którzy ją ukrywają, a także na tych co starają
się zachować własna tożsamość narodową i tych, którzy zaczęli ulegać procesowi asymilacyjnemu.
Podsumowując można stwierdzić, że przemiany polityczne w Polsce w 1956 r., choć
krótkotrwałe, gdyż władze szybko odeszły od głoszonej wówczas odnowy życia społecznopolitycznego, umożliwiły ludności ukraińskiej na tyle rozwinąć działalność kulturalno-oświatową,
utworzyć szkoły, rozbudować strukturę UTSK, że umożliwiło jej to w przyszłości, mimo
asymilacyjnej polityki władz, przetrwanie. Niemniej zapoczątkowane przez władze działania na
rzecz pozostania Ukraińców na ziemiach zachodnich i północnych Polski zakończyły się
powodzeniem.
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Jarosław Syrnyk
LUDNOŚĆ UKRAIŃSKA WOBEC KRYZYSÓW POLITYCZNYCH
W POLSCE LUDOWEJ (1960–1981)
У статті автор досліджує особливості становища українського населення в Польщі у
період політичних криз у 1960–1981 рр.
Ключові слова: Польща, українське населення, політична криза, Служба Безпеки,
страйк.
Na podstawie bodaj pobieżnego porównania znaczenia kwestii narodowościowej dla całokształtu
dziejów Polski w okresie II Rzeczypospolitej i w latach po II wojnie światowej, nieodparcie nasuwa się
wniosek, iż ze względu na liczbę ludności niepolskiej, kształt terytorialny państwa oraz nowe,
dynamicznie zmieniające się uwarunkowania cywilizacyjne, problem narodowościowy należał w
okresie powojennym (poza krótkim etapem pierwszych kilku lat tuż po zakończeniu działań zbrojnych),
do zagadnień peryferyjnych w życiu społeczno-politycznym Polski i nie odgrywał w żadnym stopniu,
choćby porównywalnej z okresem przedwojennym roli. Nasuwa się zatem pytanie: czy warto
podejmować określone w tytule zagadnienie badawcze?
Odpowiedzią na sformułowane powyżej pytanie stanowi informacja na temat skali działań
prowadzonych przez władze wobec mniejszości narodowych. W przeciwieństwie do faktycznego
znaczenia, jakie odgrywały one w życiu społeczno-politycznym Polski Ludowej, a nawet do
potencjalnej roli, jaką odgrywać by mogły (co z istoty rzeczy znajduje – a raczej znajdować się powinno
– poza obrębem pracy historyków), zainteresowanie władz, a szczególnie aparatu bezpieczeństwa
Polski Ludowej, problematyką narodowościową uznać należy za zdecydowanie przesadzone i
nieadekwatne, czy też niewspółmierne do skali zjawiska. Wobec względnego ustabilizowania się
struktury narodowościowej Polski Ludowej na początku lat pięćdziesiątych XX w.∗, pozostałe w kraju
etnicznie niepolskie grupy narodowe liczyły ogółem maksymalnie ok. 2% całej liczby społeczeństwa
[1]. Należy w tym miejscu przypomnieć, że współczynnik ten w okresie międzywojennym wynosił
ponad 31% ∗∗[2].
Zredagowany w tytule artykułu temat (jeśli traktować go, jako odrębny problem badawczy), jest
zagadnieniem nowym w badaniach historycznych. Sporadyczne informacje na temat postaw ludności
ukraińskiej wobec kryzysów politycznych, pojawiały się dotychczas jedynie na kanwie prowadzonych
analiz np. pod kątem polityki narodowościowej władz [3], a także w artykułach publicystycznych [4].
W jednym i drugim przypadku interesujące nas tu zagadnienie nie stanowiło jednak osi prowadzonych
wywodów, w związku z czym nie mogło doprowadzić ich autorów do sformułowania wniosków
odpowiednich do narzuconego w tytule problemu badawczego. Nie jest to bynajmniej zarzut pod ich
adresem, ma natomiast na celu wytłumaczenie różnicy w podejściu autora do prezentowanej tu kwestii.
Przyjmując zatem konkretne wydarzenia historyczne (kryzysy polityczne występujących w okresie
istnienia Polski Ludowej), jako płaszczyznę odniesienia do naszych rozważań, spróbujemy na ich tle
przeanalizować zachowanie się społeczności ukraińskiej, a także podejmowane wówczas wobec
Ukraińców działania władz (a ściślej, uwzględniając charakter posiadanych źródeł, jednego z
segmentów władzy, tj. aparatu bezpieczeństwa). Z uwagi na charakter publikacji, a przede wszystkim
początkowe stadium badań, prezentowane tu wyniki mogą stanowić zaledwie przyczynek do
poszerzonych studiów w przyszłości, obejmujących zapewne i pozostałe grupy narodowościowe.
Stałyby się one niewątpliwie ciekawym uzupełnieniem obrazu systemu społeczno-politycznego
budowanego przez komunistów. Uzupełniły one również wiedzę na temat totalitarnego charakteru
państwa budowanego w okresie Polski Ludowej.
∗

Migracje w okresie późniejszym, aczkolwiek liczne, nigdy nie przybrały już takiej skali jak w okresie 1944–1948,
szczególnie w odniesieniu do ludności niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej.
∗∗
W zależności od źródła od 31 do 35 %.
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Uwzględniając specyfikę dziejów ludności ukraińskiej w powojennej Polsce, o jej rzeczywistym
stosunku wobec toczących się w kraju wydarzeń politycznych wiemy niewiele. Źródłami, z których
możemy skorzystać są w tym zakresie oficjalne dokumenty wytworzone przez Ukraińskie
Towarzystwo-Społeczno Kulturalne (UTSK), materiały zamieszczane przez organ prasowy UTSK –
tygodnik “Nasze Słowo”, nadto nadal skąpe relacje świadków historii i opisy zewnętrzne – zawarte
przede wszystkim w materiałach operacyjnych SB, informacjach władz administracyjnych i
dokumentach partyjnych, ewentualnie w publikacjach (w tym publikacjach podziemnych). Już z
powyższego zestawienia wynika, że docelowy efekt badań może zostać zrealizowany po
przeprowadzeniu bardzo żmudnej i czasochłonnej procedury. W prezentowanym materiale oparto się na
szczegółowej kwerendzie tygodnika “Nasze Słowo”, a także na materiałach wytworzonych w MSW.
Nieco inaczej przedstawia się natomiast w chwili obecnej nasza wiedza na temat zainteresowania
zagadnieniem narodowościowym ze strony komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Jest ona dziś już
dość zaawansowana, głównie dzięki badaniom prowadzonym przez naukowców z IPN, szczególnie z
ośrodków rzeszowskiego, gdańskiego, lubelskiego, białostockiego, a także wrocławskiego. Mimo to,
należy zaznaczyć, iż problem ten znajduje się jeszcze w przededniu powstania publikacji o charakterze
monograficznym.
Także badania własne autora niniejszej publikacji, prowadzone głównie na Dolnym Śląsku, a w
odniesieniu do ludności ukraińskiej, także w skali kraju, wskazują na ogromne zainteresowanie ze
strony aparatu bezpieczeństwa kwestią narodowościową. Ze wstępnych ustaleń wynika m.in., iż w
okresie 1947–1989 na Dolnym Śląsku prowadzonych było co najmniej 160 różnego rodzaju
rozpracowań wobec jednej tylko, ukraińskiej grupy narodowej. Równie intensywne musiały być
działania prowadzone wobec ludności niemieckiej, czy żydowskiej. W chwili obecnej jesteśmy w
posiadaniu wiedzy o co najmniej dwudziestu sprawach dotyczących ludności greckiej i macedońskiej,
podobnej ilości odnoszącej się do ludności rosyjskiej (nazywanej niekiedy środowiskiem
“białogwardyjskim”), a także o specyficznym podejściu MSW do zagadnienia romskiego. Poza
ludnością należącą do mniejszości narodowych czy etnicznych, a także poza ludnością niemiecką i
grecką, w stosunku do których zastosowanie takiej klasyfikacji byłoby istotnym uproszczeniem, na
Dolnym Śląsku znajdowały po II wojnie światowej przedstawiciele jeszcze innych narodowości:
Francuzi, Jugosłowianie, Bułgarzy, Koreańczycy, Czesi, Łotysze, Ormianie, Litwini, a także
wielonarodowa społeczność studentów-obcokrajowców na wrocławskich uczelniach.
Zainteresowanie służb specjalnych mniejszościami narodowymi miało charakter stały, ale
nasilenie, czy tez intensyfikacja działalności aparatu bezpieczeństwa w tej materii wykazywały
znaczące amplitudy. Jednym z czynników wzrostu zainteresowania mniejszościami były kryzysy
polityczne, które w PRL miały miejsce dość regularnie. Drugim istotnym katalizatorem działań UB, a
następnie SB wobec mniejszości były także kryzysy polityczne o wymiarze międzynarodowym
(skądinąd często pokrywające się z wydarzeniami krajowymi). Zresztą, z pewną dozą przesady, ale też
nie bez racji, okres pierwszego dziesięciolecia po ustaniu działań wojennych na frontach II wojny
światowej, można byłoby w tym kontekście uznać, za okres permanentnego kryzysu
międzynarodowego.
Uwzględniając interesujący nas tu okres badawczy, tj. lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i
początek lat osiemdziesiątych XX w., należałoby przede wszystkim wyróżnić następujące wydarzenia:
– 1961–1962, czyli apogeum tzw. drugiego kryzysu berlińskiego, nieudana operacja USA w
Zatoce Świń i kryzys kubański z października 1962 r.
– 1967 – kryzys bliskowschodni, wojna sześciodniowa,
– 1968 – tzw. wydarzenia marcowe, powstanie w Czechosłowacji, kontestacja studencka w
Europie Zachodniej,
– 1970 – strajki na Wybrzeżu i ich krwawe stłumienie,
– 1976 – strajki i pacyfikacja w Radomiu,
– 1980–1981 – karnawał “Solidarności” zakończony wprowadzeniem stanu wojennego.
Poniżej przedstawione zostaną (w układzie chronologicznym) przykłady dokumentów
wytworzonych przez SB, które świadczą o zainteresowaniu bezpieki kwestią ukraińską i o jego
formach, a także o przewidywanych działaniach prewencyjnych wobec ludności ukraińskiej na
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wypadek pogłębienia się stanu kryzysowego. W dokumentach tych można doszukać się również
odpowiedzi na pytanie, jak do wydarzeń krajowych i międzynarodowych, podchodzili Ukraińcy
mieszkający w Polsce. Równolegle, w miarę możliwości, z materiałami SB skonfrontowane zostały
informacje zaczerpnięte z “Naszego Słowa” lub z oficjalnych dokumentów UTSK.
Pierwszym z przytoczonych przykładów będzie fragment pisma naczelnika Wydziału III KWMO
w Koszalinie mjr. I. Burdzieja do naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW, wystosowanego w
dniu 14 września 1961 r. Czytamy w nim m.in.: “Nadmienia się, że środowisko ukraińskie, szczególnie
zaś elementy nacjonalistyczne oraz te osoby, które w ostatnim okresie dały wyraz swojej wrogości do
PRL, są pod stałą obserwacją sieci tajnych współpracowników i kontaktów obywatelskich, dla
bieżącego orientowania się w sytuacji i nastrojach w tym środowisku. O zanotowanych zjawiskach
będziemy systematycznie informować Departament III MSW” [5]. Zarówno z treści, jak i z
okoliczności wysłania pisma wynika, że bezpośrednim powodem jego sporządzenia stały się
wydarzenia związane z budową w Berlinie muru rozdzielającego wschodnią i zachodnią część miasta i
związany z tym wzrost napięcia w stosunkach międzynarodowych.
Temu samemu zagadnieniu poświęcone zostało w dniu 29 września 1961 r. posiedzenie Komisji
ds. Narodowościowych działającej przy KW PZPR we Wrocławiu. W protokole z posiedzenia Komisji
możemy przeczytać m.in.: “W związku z naprężeniem sytuacji międzynarodowej [aktyw UTSK]
spotkał się w terenie z wieloma zastrzeżeniami w środowisku ukraińskim. (…) Nastroje wśród ludności
ukraińskiej są takie, że jak będzie wojna to nic nie stracą. W razie wygranej sytuacja ich się nie zmieni,
w razie przyjścia Niemców, będą lepiej traktowani od Polaków (…)” [6, s. 105–106].
W pochodzących z tego okresu dokumentach SB, nawet tych ze szczebla wojewódzkiego
bezpieki, nie brakowało wyraźnych przejaskrawień. W sprawozdaniu “po zagadnieniu nacjonalizmu
ukraińskiego” przygotowanym przez kpt. St. Mikołajczyka, kierownika grupy III Wydziału III KWMO
w Zielonej Górze za IV kwartał 1962 r. stwierdzono, że: “Oceniając ogólnie sytuację polityczną wśród
mniejszości ukraińskiej na terenie województwa zielonogórskiego w minionym kwartale stwierdzić
należy, że kształtowała się ona przede wszystkim wokół sprawy kubańskiej” [7]. Z pewnością dla
ludności ukraińskiej tego województwa o wiele ważniejszym wydarzeniem było aresztowanie
miejscowego działacza UTSK – Michała Kowalskiego, a następnie skazanie go w pokazowym procesie
na sześć lat więzienia.
Zarówno “Nasze Słowo”, jak i UTSK w manifestacyjny sposób popierały działania władz
polskich na arenie międzynarodowej. W związku z powyższym, w rubryce międzynarodowej
ukraińskiego tygodnika, pojawiały się co pewien czas artykuły zarówno o walce “uciemiężonych
narodów afrykańskich z kolonializmem”, jak i o zagrożeniu imperialistycznym Kuby, czy wreszcie
działalności “kół odwetowych w NRF” itd. Jednym z czołowych autorów materiałów dotyczących
zagadnień międzynarodowych, a zawierających silny ładunek ideologiczny był Antoni Zacharczuk. O
wymowie jego publicystyki świadczą już choćby tytuły jego artykułów, jak np. Polityczna prowokacija
(dot. zwołania sesji parlamentu RFN w Berlinie Zachodnim), Solidarnist’ z imperjalizmom SSzA,
Rozbijnyćka doktryna (na temat wojny w Wietnamie) i inne [8, s. 2]. Poza Zacharczukiem, komentarze
polityczne na łamach “Naszego Słowa” pisali także Mykoła Szczyrba oraz Adrian Hoszowski [9]. W
1966 r. nie mogło zabraknąć wśród nich nawiązywania do trwających i szeroko nagłaśnianych
obchodów “Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Gazeta na pierwszej stronie donosiła o “wielotysięcznych
patriotycznych manifestacjach w Poznaniu i Gnieźnie”. Nie brakowało tutaj też akcentów
antyniemieckich i antykościelnych.
Z początku 1967 r. pochodzi bardzo ciekawa informacja dotycząca istnienia list osób narodowości
ukraińskiej przeznaczonych do “zabezpieczenia” na wypadek wystąpienia potencjalnego “zagrożenia”.
W raporcie kontroli pracy referatu SB KPMO w Bartoszycach z 11 stycznia 1967 r. czytamy:
“Ciekawsze zjawiska po zagadnieniu nacjonalizmu ukraińskiego w powiecie tym nie występują. W
Liceum Pedagogicznym Nr 2 w Bartoszycach studiuje 165 Ukraińców, wśród których również z punktu
widzenia operacyjnego nic ciekawszego się nie dzieje. Na wypadek ewentualnego zagrożenia spośród
Ukraińców wytypowano do zabezpieczenia 12 osób” [10]. Listy takie, o czym będzie mowa w dalszej
części, funkcjonowały także w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.
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Ukraińcy działający w UTSK doskonale zdawali sobie sprawę z zainteresowania jakim cieszyła
się ich działalność w oczach funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Jednocześnie, w Towarzystwie
tym funkcjonowała grupa lojalnych wobec władz aktywistów partyjnych, gorliwie wypełniających
dyrektywy PZPR. Przykładami serwilizmu z jednej strony, a także pewnej taktyki znieczulającej
władze, były rezolucja Prezydium ZG UTSK z czerwca 1967 r. zatytułowana Het’ z izrajilskymy
agresoramy (Precz z izraelskimi agresorami), czy przyjęta jednogłośne w grudniu 1967 r. przez IV
Zjazd UTSK rezolucja potępiającej “agresję USA w Wietnamie, politykę rewizjonistyczną NRF i
agresję Izraela na kraje arabskie” [11].
Reakcje “Naszego Słowa” na wydarzenia marcowe były zgodne z linią władz lub były wręcz
przedrukami oficjalnych wystąpień funkcjonariuszy państwowych. Świadczą o tym już same tytuły
artykułów: Studenty, wczystysja (Studenci do nauki), Zwernennja do polśkoji mołodi (Apel do
młodzieży polskiej), Sprawy mołodi na perszy płan (Sprawy młodzieży na pierwszy plan), czy wreszcie
Hańba syjonistśkym agresoram! (Hańba dla agresorów syjonistycznych!”. Taki sam wydźwięk miały
też oficjalne dokumenty przyjęte w tym okresie przez władze UTSK (np. Protest USKT). Mimo to,
zaistniała wiosną 1968 r. sytuacja społeczno-polityczna w Polsce, skłoniła władze do ponownego
zajęcia się sprawdzeniem poziomu lojalności Ukraińców. W przeciwieństwie do sytuacji z lat 1961–
1962, tym razem z niektórych powiatów docierać zaczęły sygnały świadczące o powstaniu wśród
Ukraińców swoistej psychozy. Można ją uzasadnić tym, że obiektem nagonki władz stali się m.in.
Żydzi, których już w czerwcu 1967 r. I sekretarz PZPR W. Gomułka określił mianem “piątej kolumny”
[12, s. 20–25]. Warto przypomnieć, że wystąpienie Gomułki miało miejsce po posiedzeniu Kolegium
MSW z 11 kwietnia 1967 r. poświęconego sprawom mniejszości, na które Departament III ministerstwa
przygotował notatkę, zawierającą opinię, iż “sytuacja polityczna wśród mniejszości narodowych nie
rzutuje na stan bezpieczeństwa kraju”, chociaż, jak przezornie dodano “niektóre osoby spośród
elementów o tendencjach nacjonalistycznych w sprzyjających okolicznościach skłonne są podjąć wrogą
działalność” [13].
W odczuciu wielu Ukraińców, atak na jedną mniejszość narodową oznaczał możliwość podjęcia
działań wobec pozostałych niepolskich grup etnicznych. Z powiatu Nowy Dwór w woj. gdańskim
informowano: “W dniu 5 IV 1968 roku ze źródła poufnego otrzymałem informację, że w ostatnim
okresie czasu, a szczególnie po zajściach warszawskich i gdańskich panuje niepokój wśród
przesiedleńców akcji ’W’ na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański. (...) mówi się o wybuchu wojny a
nawet że są przygotowania do likwidacji mniejszości narodowej w Polsce. (…) Przerażeni tymi
wiadomościami przesiedleńcy akcji “W” w obawie przed takimi skutkami kilka dni temu jeździli do
konsulatu ZSRR w Gdańsku czyniąc starania o wyjazd do ZSRR” [14]. Warto przy tym dodać, że
niektórzy spośród Ukraińców zaczęli się pozbywać dobytku.
Aktywność środowiska studenckiego, mająca miejsce wiosną 1968 r., wskazała bezpiece kierunek
zwiększonej penetracji. W trakcie uzupełniania sieci informatorów, do współpracy z SB został też
pozyskany jeden ze studentów warszawskiej filologii ukraińskiej. Celem pozyskania było “uzyskanie
dopływu informacji w środowisku młodzieży akademickiej narodowości ukraińskiej w Warszawie”
[15]. Warto wszakże podkreślić, że ten konkretny werbunek okazał się dla SB mało przydatny. Już 20
maja 1969 r., informator oświadczył, “że nadmieniał w poprzednich rozmowach o niemożności
udzielenia jakichkolwiek informacji ze względu, że jest obarczony pracą na uczelni oraz psychicznie nie
jest w stanie ustawić się do tych spraw, wymagających szczególnego potraktowania”. Zobowiązał się
natomiast, “jak każdy prawowity obywatel, tłumić wszelkie wrogie akcenty godzące w nasze Państwo”
[16].
Brak zaangażowania ukraińskich studentów z Warszawy w “antyrządowe” działania docenił też
zespół partyjny działający przy ZG UTSK, na którym w kwietniu 1968 r. z wyraźną ulgą stwierdzono:
“Pocieszającym jest fakt, że podczas wydarzeń marcowych studenci pochodzenia ukraińskiego i
środowisko ukraińskie solidaryzowały się z polityką partii” [17]. Bierność wobec kryzysu politycznego,
utożsamianą z poparciem dla władz dostrzegano również w środowiskach pozaakademickich. W
“Notatce informacyjnej” dotyczącej przebiegu II Festiwalu UTSK oraz ogólnej sytuacji wśród ludności
ukraińskiej w powiecie kętrzyńskim, sporządzonej przez kpt. J. Ziółka czytamy: “Oceniając ogólnie
postawę znanych nacjonalistów ukraińskich i w ogóle ludności ukraińskiej na terenie pow. Kętrzyn
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(zwłaszcza w okresie i po wypadkach marcowych w Warszawie) stwierdza się jakąś bierność, brak
stanowiska, a w późniejszym okresie poparcie dla stanowiska Kierownictwa Partyjnego [sic!], Tow.
Gomułki” [18].
Niezależnie od postawy ludności ukraińskiej w Polsce zademonstrowanej w marcu 1968 r., a
także oficjalnych wystąpień aktywistów UTSK popierających politykę władz, w tym również
interwencję w Czechosłowacji, jak choćby przewodniczącego koła Towarzystwa w Legnicy, który
stwierdził w grudniu 1968 r., że “społeczność ukraińska w Legnicy negatywnie oceniła wystąpienia sił
reakcyjnych, które działały w tym czasie”, czy – znów – szeregu artykułów prasowych w “Naszym
Słowie”, Departament III MSW uznał we wrześniu 1968 r. w dokumencie pt. Tezy do dyskusji po
zagadnieniu mniejszości narodowych w Polsce, że działalność “Prowodu” Ukraińskich Nacjonalistów
w Monachium jest ściśle powiązana z ruchem syjonistycznym [19]. Dowodem na to miały być depesza
gratulacyjna prezydenta URL na wychodźstwie w związku z wojną na Bliskim Wschodzie skierowaną
do premiera Izraela, depesze gratulacyjne organizacji ukraińskich do ambasady izraelskiej w Paryżu,
spotkania przedstawicieli PUN ze środowiskami żydowskimi itd.
Z obserwacji SB we Wrocławiu wynikało, że odsunięcie od władzy Władysława Gomułki i
początek rządów Edwarda Gierka ludność ukraińska przyjęła biernie [6, s. 126]. W Analizie stanu
bezpieczeństwa w województwie wrocławskim w latach 1965–1970 z zakresu działania pionu III
Służby Bezpieczeństwa czytamy m.in.: “Po wyborze na I sekretarza KC tow. Gierka jedynie sekretarka
UTSK Halina Wodonos i żona byłego członka siatki wywiadowczej OUN ps. “Don” Irena Kamińska
wyraziły oficjalnie opinię, że z “podobnymi obietnicami już w 1956 r. występował tow. Gomułka””
[20]. Tym niemniej, na przestrzeni lat 1970–1971, w niektórych środowiskach lokalnych
zaobserwowano wzrost aktywności pojedynczych działaczy UTSK. Jej przejawem była szeroko
zakrojona akcja petycyjna, koordynowana przez Michała Dońskiego, w przeszłości funkcjonariusza UB
i współpracownika NKWD oraz MGB.
Nie bez wpływu, na postrzeganie ludności ukraińskiej przez aparat bezpieczeństwa, pozostały
wystąpienia robotnicze w Radomiu z 1976 r. Zgodnie z rozporządzeniem Departamentu III MSW nr
OE–VII–0513/76 rozpoczął się prewencyjny pobór do wojska, w ramach przeszkolenia rezerwistów. W
jego trakcie powołani zostali również działacze UTSK z Legnicy – Bogdan Hnatiuk i Jan Olejnik, co
miało ścisły związek z ich aktywnością społeczną [6, s. 134].
Schyłek lat siedemdziesiątych XX w. wniósł do ukraińskiego życia społecznego w Polsce wiele
ożywienia. Było to związane z wkraczaniem w dorosłość młodego pokolenia Ukraińców, obarczonego
mniejszym balastem strachu przed władzami i jednocześnie bardziej otwartego na współpracę ze
środowiskami polskimi. Nie była to jednak grupa zbyt liczna, a przy tym owi “młodzi” nie byli jeszcze
w stanie narzucić własnego punktu widzenia ogółowi Ukraińców w Polsce. Dlatego właśnie Roman
Łaba mógł stwierdzić, że Ukraińcy “byli ostatnią grupą mniejszością, która w końcu się zaktywizowała
w okresie “Solidarności”” [21, s. 21]. Jednocześnie, kierownictwo UTSK, mimo pewnej presji ze strony
struktur terenowych, głównie z ośrodków szczecińskiego i koszalińskiego, przyjęło postawę
wyczekującą wobec wydarzeń krajowych zachodzących od lata 1980 r. Wstrzemięźliwość Ukraińców
dodatkowo potęgować mogły sygnały kierowane do nich ze strony władz państwowych. Należało do
nich niewątpliwie przemówienie sejmowe gen. Włodzimierza Oliwy, w którym wskazywał on (na
podstawie spreparowanej ulotki) na aktywizację w kraju OUN. Co ciekawe na wystąpienie to
zareagował organ prasowy UTSK, w artykule pt. W czyjomu interesi? opublikowanym w nr 49 z
1980 r. Oczywiście, jego autor (Mirosław Werbowy) nie zaatakował wprost wypowiedzi posła, lecz
stwierdził, że ulotka zredagowana rzekomo przez OUN, została “spreparowana przez brudne ręce” [22,
s. 1].
Aktywniejszych działań w zakresie postulatów kulturalno-oświatowych podjęto się ze strony
środowisk ukraińskich dopiero z początkiem 1981 r. Wśród propozycji wysuniętych przez ZG UTSK
pod adresem władz w grudniu 1981 r. znalazł się również projekt powołania Komisji ds. Mniejszości
Narodowych [23]. Ze szczątkowych informacji możemy stwierdzić, że również zachowanie
duchowieństwa greckokatolickiego było co najmniej wstrzemięźliwe. Wedle jednego ze źródeł księża
greckokatoliccy z Wrocławia mieli w latach 1980–1983 przestrzegać parafian aby nie mieszali się w
sprawy, które ich nie dotyczą [6, s. 141].
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Udział Ukraińców w “Solidarności” jest tematem trudnym do zbadania. Dane w tym zakresie są
szczątkowe. Z ruchem solidarnościowym związały się jednak wybitne jednostki ze środowiska
ukraińskiego. Do związku należeli m.in. Władysław Mokry, Władysław Serkiz, Jarosław Kryk, Irena
Maruszeczko, Józef Horniatko, szereg działaczy UTSK ze Szczecina, a także młodzi studenci z
Krakowa i Warszawy. Ukraińcy udzielali się również w KIK-ach (np. Jarosław Hryckowian, Emil
Pieczyński, Anatol Maruszeczko) [24, s. 64–68]. Bardzo aktywnym zwolennikiem “Solidarności” był
m.in. działacz UTSK z Lubina – Roman Telep. Na zebraniu koła Towarzystwa w dniu 30 listopada
1980 r. zachęcał aby członkowie UTSK “wnikali” do NSZZ “Solidarność” “zajmując przy tym pozycje
umiarkowane, nie kandydując do władz”. W sierpniu 1981 r. ta sama osoba stwierdzała już jednak, że:
“[mniejszość ukraińska] powinna orientować się na “Solidarność” gdyż w przypadku przejęcia władzy
przez “Solidarność” byłyby realne szanse załatwienia wszystkich problemów nurtujących ukraińska
mniejszość narodową”. Dość znamienna jest informacja pochodząca z lutego 1982 r., gdy ten sam
Roman Telep gorączkowo zalecał członkom lubińskiego koła “wyłączyć się w ogóle i nie mieć nic
wspólnego z b. działaczami “Solidarności”, nie włączać się do żadnych napisów i kolportażu ulotek, nie
narażać się władzom porządkowym”. Dodawał przy tym przezornie, aby “wszyscy Ukraińcy [wzięli]
udział w pochodzie [pierwszomajowym]” [6, s. 182]. Obawy Telepa były ze wszech miar uzasadnione,
gdyż legnickie SB posiadało już listopadzie 1980 r. listy osób, również spośród ludności ukraińskiej
przewidziane do zatrzymania. Jedną z nich był Jan Śpiwak, figurant sprawy “Żurawie”, nauczyciel
języka ukraińskiego w IV LO w Legnicy. SB planowała wobec niego początkowo [cytuję] “możliwość
powodowania odpowiedzialności za wykroczenie, za które przewidziana jest kara aresztu” i w drugiej
kolejności “izolację prewencyjną”.
Na fali “karnawału Solidarności” podjęta została próba utworzenia Zrzeszenia Studentów
Ukraińskich (ZSU). Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się w maju 1981 r. w Szczecinie.
Pod wnioskiem o zarejestrowanie ZSU podpisali się Bogdan Batruch i Eugeniusz Misiło. Poza nimi
członkami-założycielami nowej organizacji zostali: z uczelni gdańskich – Jan Daćko, Stefan Korol,
Piotr Kotowski, Michał Kertyczak, Halina Domańska; z uczelni szczecińskich – Jerzy Lewosiuk,
Włodzimierz Jacyniak, Lidia Drozd, Olga Ulicka, Włodzimierz Kaczor, Natalia Korolczuk, Teresa
Łopuch; z uczelni koszalińskich – Andrzej Terefenko, Jarosław Cymbałko; z Łodzi – Bohdan Pełeński;
z uczelni wrocławskich – Borys Kowalski, Bogdan Doboszczak, Andrzej Sokacz; z Warszawy –
Aleksandra Siwak, Halina Tabaka, Mirosława Werbowy, Bogdan Batruch; z uczelni olsztyńskich –
Halina Bida, Irena Morajko, Maria Szewczyk, Władysław Kozubel, Miron Sycz, Eugeniusz Misiło, a ze
Słupska – Luba Loszczyk [25].
W Zielonej Górze aktywnie działał Roman Radziwinowicz, o którym czytamy w jednym z
dokumentów SB, że: “ (…) w czasie niepokojów studenckich w 1981 r. aktywnie uczestniczył w strajku
studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, której był wówczas studentem.
Występował także z inicjatywą utworzenia Zrzeszenia Studentów Ukraińskich. Jednocześnie jako
członek chóru “Żurawle” [sic! – właściwie “Żurawli” – przyp. JS] podejrzewany był o kolportaż ulotek
antypaństwowych w Koszalinie (czerwiec 1981 r.) i Gdańsku (1983 r.)” [26].
Według dokumentów SB, w Krakowie studenci ukraińscy mieli dążyć do utworzenia organizacji
pod nazwą “Hromada Akademicka” (prawdopodobnie chodziło o wspomniane wcześniej ZSU).
Mentorem członków grupy miał być Włodzimierz Mokry. W celu sprawdzenia stanu faktycznego,
krakowska bezpieka założyła na ukraińskich studentów i na W. Mokrego sprawę operacyjnego
sprawdzenia kryptonim “Zula” (nr. rej. 24970/82) [27].
Podejmowane przez studentów ukraińskich próby stworzenia własnej niezależnej organizacji
akademickiej zakończyły się niepowodzeniem, a jego inicjatorzy, którzy byli jednocześnie członkami
UTSK, zostali wkrótce przez kierownictwo Towarzystwa napiętnowani. M.in. karą upomnienia ukarany
został Eugeniusz Misiło, któremu zarzucono jednocześnie gloryfikowanie działaczy OUN i UPA.
Misiło odwołał się od decyzji Sądu Koleżeńskiego, stwierdzając, że swą działalność prowadził zgodnie
z prawem i, że do żadnej winy nie poczuwa się [28].
Wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do “zamrożenia” zachodzących w obrębie
społeczności ukraińskiej procesów. Kilku Ukraińców znalazło się także wśród internowanych w
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grudniu 1981 r. [29] Byli to m.in. Jarosław Kryk, Stanisław Kołesar i Bohdan Hołowaty. Początkowo
zatrzymany został również Włodzimierz Jacyniak, ale wkrótce go zwolniono [24, s. 64–68].
Kierownictwo UTSK, które wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zajęło
zdecydowanie serwilistyczną postawę, starało się wykazać w środowisku ukraińskim, że dzięki temu
właśnie, środowisko to uniknęło bliżej nieokreślonych konsekwencji. W dniu 30 stycznia 1982 r., w
nagrodę za “obywatelską postawę”, cofnięte zostało wobec UTSK postanowienie o zawieszeniu jego
działalności [30]. W ślad za tym władze UTSK skierowały do gen Wojciecha Jaruzelskiego list, w
którym czytamy: “Prezydium Zarządu Głównego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
pragnie wyrazić w imieniu swych członków i środowiska mniejszości narodowej Ukraińców w Polsce,
wśród której działamy swe pełne poparcie dla myśli zawartych w wystąpieniu sejmowym w dniu 25
stycznia br.” [31].
“Właściwa postawa polityczna”, co podkreślano do końca istnienia UTSK, stała się dla UTSK
argumentem w próbach odzyskania utraconych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. pozycji,
przede wszystkim w zakresie szkolnictwa w języku ukraińskim. Jednocześnie, wewnątrz organizacji
przystąpiono do kolejnej weryfikacji działaczy. Z inspiracji władz podjęta została uchwała o wymianie
legitymacji, której rzeczywistym celem było “wyeliminowanie z szeregów Towarzystwa osób nie
przejawiających żadnej aktywności oraz osób, które podejmowały w ostatnim czasie działalność na
szkodę Towarzystwa” [32]. Wśród napiętnowanych znaleźli się m.in.: Władysław Serkiz [33] i
Eugeniusz Misiło [34].
Na podstawie przytoczonych informacji możemy pokusić się o sformułowanie wstępnych
wniosków badawczych, stanowiących jednocześnie tezy do dalszych pogłębionych badań.
Wydarzenia krajowe z marca 1968 r., grudnia 1970 r. i czerwca 1976 r. Ukraińcy przyjęli
obojętnie. Praktycznie trudno znaleźć jakiekolwiek przykłady zaangażowania się ludności ukraińskiej w
przejawy oporu społecznego. Wynikało to m.in. z niedawnych doświadczeń, tzn. z wszczętej przez
władze nagonki na zbyt aktywnie udzielających się w pracy społecznej działaczy UTSK, którym na
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. przypięto etykietę “nacjonalistów”, a niektórych
z nich (Michała Kowalskiego, Mirosława Truchana, Stefana Pawliszcze, Leona Horaka i in.) skazano w
pokazowych procesach sądowych na wieloletnie wyroki pozbawienia wolności. Ukraińcy zdawali sobie
sprawę, że znajdują się pod specjalnym nadzorem aparatu bezpieczeństwa. Nadto, stosunki pomiędzy
Ukraińcami i polską większością pozostawiały w tym czasie (w niektórych ośrodkach kraju) wiele do
życzenia. Wśród nadającego ton społeczności ukraińskiej pokolenia, zazwyczaj urodzonego jeszcze na
ziemiach południowo-wschodniej Polski, pokutowało podejście separujące społeczność ukraińską od
polskiej, wyrażające się w stwierdzaniu, iż toczące się w kraju wydarzenia sprawy nie są “naszymi” tj.
ukraińskimi sprawami. Wreszcie, specyfika wydarzeń z lat 1968, 1970 i 1976 polegała na tym, że miały
one charakter wyspowy, przebiegały głównie w miastach, w środowiskach robotniczych (Trójmiasto,
Szczecin, Radom) lub akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław), innymi słowy w środowiskach o
niskim nasyceniu ludnością ukraińską. Akcja petycyjna ludności łemkowskiej z województw
wrocławskiego i rzeszowskiego, zbiegła się w czasie z wydarzeniami krajowymi, jednak ich geneza
tkwiła w zupełnie innych procesach. Autorzy pism kierowanych do władz państwowych i partyjnych
starali się wpleść do używanej argumentacji aktualne wypowiedzi nowego kierownictwa PZPR oraz
zdyskontować odsunięcie od władzy W. Gomułki, jednakże sama akcja związana była z aktywnością
organizacji Łemko-Sojuz z USA i trwała co najmniej od 1967 r.
Stosunek ludności ukraińskiej do wydarzeń z 1980 r. był o wiele bardziej zróżnicowany. Przede
wszystkim skala społecznego zrywu była nieporównywalna do dotychczasowych. Po drugie, w dorosłe
życie wchodzili młodzi Ukraińcy urodzeni w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., pokolenie
nie doświadczone bezpośrednio traumą wydarzeń wojennych i przesiedlenia. O ile starsze pokolenie
zachowywało wobec wydarzeń w kraju daleko idącą rezerwę, o tyle młodzi, a szczególnie studenci,
aktywnie włączyli się do głównego nurtu zachodzących wówczas procesów.
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In the article the author investigates peculiaraties of Ukrainian population life in Polish
Republic at the period of political crises in 1960–1981.
Key words: Poland, Ukrainian population, politic crises, Safety Service, strike.

Збірник наукових праць

101

БІОГРАФІСТИКА
УДК 61 (09) (477)

Тетяна Лахманюк
ІВАН ГОРБАЧЕВСЬКИЙ У СВІТОВІЙ НАУЦІ
У статті аналізується наукова діяльність Івана Горбачевського
та визначається її вплив на світову науку, значна увага приділяється
роботі вченого в Українському вільному університеті й на Українських
наукових з’їздах.
Ключові слова: Іван Горбачевський, вчений, наука, Український
вільний університет, Європа, світ, біохімія, медицина.

У

наш час усе більше уваги приділяється розвитку науки, відновленню
справедливості щодо багатьох вимушено малознаних учених, поверненню їхніх
імен, здійсненню повноцінних наукових досліджень про їх творчий внесок на
новітніх методологічній і джерелознавчій базах. У цьому контексті особливо актуальним є
вивчення творчої спадщини та наукової діяльності сподвижника європейської науки Івана
Горбачевського (1854–1942).
Мета даної статті полягає у тому, щоб показати внесок ученого в світову науку.
Окреслена нами проблематики не знайшли на сторінках наукової, історичної, навчальної
літератури висвітлення. Однак за останні роки в Україні намітився інтерес до осмислення
місця І. Горбачевського у світовій науці на сучасному науковому рівні. Досліджувана
проблема частково відображена в працях І. Головацького [1], Я. Гонського [2–3],
М. Подільчака [4], О. Юркевича [5] та ін.
Почесне місце в історії світової медицини належить академікові І. Горбачевському.
Науковий доробок ученого великий і незаперечний. Праця І. Горбачевського була
багатогранною та різноманітною. Його ім’я стало широко знаним у Європі. Іван
Горбачевський першим отримав сечову кислоту синтетично. Наукова праця, що засвідчувала
це його видатне досягнення, була опублікована в 1882 р. у збірнику Австрійської академії
наук і незабаром викликала широкий резонанс у науковому світі. Своїм відкриттям –
“Синтез сечової кислоти” – науковець випередив тогочасні наукові дослідження
щонайменше на століття. Всесвітню славу І. Горбачевський здобув також дослідженнями
пуринового обміну. Ґеній вченого-українця охоплював такі науки, як неорганічна, органічна
й біологічна хімії, гігієна, судова медицина, токсикологія та ін. За тривале життя
І. Горбачевський ініціював і розвинув низку нових наукових напрямків. Зокрема, в біохімії
дослідник плідно працював над проблемами структури й травлення білка, вітамінів, вивчав
структуру та виділення нуклеїнових кислот, удосконалював гігієну харчування, здійснював
пошук нових повноцінних продуктів харчування. Він опублікував цикл наукових
повідомлень, що стосувалися пелагри, підготував підручник із лікарської хімії у чотирьох
томах чеською та українською мовами [6, с. 87–88].
При Карловому університеті І. Горбачевський заснував інститут медичної хімії і був
його першим директором. Заснував інститут біохімії, створив наукову школу чеських
біохіміків [6, с. 158].
Академік І. Горбачевський залишив у спадок світовій науці чимало наукових праць із
хімії, біохімії, епідеміології, судової медицини, токсикології, санітарії, інших галузей, що й
досі не втратили цінності, викликають захоплення і подив біохіміків [2, с. 81]. Пріоритет їх
беззастережно визнала наукова громадськість світу [3, арк. 6]. Дослідження науковця дали
змогу наступним поколінням наблизитися до розгадки молекулярних та інших таємниць
життя [7, с. 57–58].
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Іван Горбачевський був організатором, засновником чи співзасновником багатьох
науково-культурних закладів на чеській землі: Українського вільного університету,
Української господарської академії у Подєбрадах, Українського високого педагогічного
інституту ім. М. Драгоманова в Празі й ін., де молодь могла навчатися, здобуваючи освіту та
професію.
Наприкінці 1919 р. в ученого виникла думка про можливість відкриття українського
університету в Празі, куди незабаром виїхала делеґація з І. Горбачевським, О. Колессою,
С. Дністрянським. Однак у столиці Чехії вони натрапили на непередбачені труднощі та були
змушені відкласти цю ідею до кращих днів. Але, щоб не гаяти часу, вирішили вже в 1920 р.
провести серію викладів у Відні. Ці виклади згодом переросли в систематичні курси,
керівництво якими доручили професорові М. Грушевському.
Український вільний університет (далі – УВУ) у Відні було створено на основі вже
згаданих систематичних курсів. Його відкрили 17 січня 1921 р. [1, с. 43–44]. На роботу в
УВУ запросили українських професорів і вчених, які здобули високий авторитет науковими
працями. Однак у Відні цей навчальний заклад не отримав достатньої матеріальної
підтримки [8, с. 7]. Під час зимового семестру до ректора УВУ в столиці Австрії надійшов
лист від української академічної громади в Празі з проханням перебазувати університет до
Праги, де живе багато студентів, які хотіли б продовжувати навчання в УВУ [4, с. 6]. У
результаті переговорів українських науковців і політичних діячів із урядом Чехо-Словаччини
було налагоджено переміщення УВУ до Праги. З цього приводу прийняті постанови
Міністерства закордонних справ Чехо-Словаччини від 16 вересня 1921 р. й Міністерства
шкільництва від 5 жовтня 1921 р. [1, с. 44]. У Празі умови для розвитку цього навчального
закладу були значно сприятливішими, зважаючи на приязне ставлення та фінансову
підтримку з боку урядових кіл і президента Чехо-Словаччини Томаша Масарика, який, до
речі, 32 роки був професором філософії Празького Карлового університету [9, с. 216].
У Празі УВУ розпочав діяльність із 1921/22 академічного року [10, с. 7]. Врочисте
офіційне відкриття Українського вільного університету в цьому місті відбулося 23 жовтня
1921 р.
Іван Горбачевський став третім ректором УВУ. Його обрали на загальних зборах
професорів і доцентів 16 червня 1923 р. на 1923–1924 навчальний рік [1, с. 44–45].
29 листопада 1923 р. у великій залі Геологічного інституту університету відбулася святкова
інавґурація ректора. Були присутніми керівники наукових інституцій, представники чеського
уряду та делеґати від усіх українських наукових і громадських установ. Свято відкрив
проректор професор д-р С. Дністрянський. Новий ректор І. Горбачевський прочитав свою
інавґураційну доповідь про “вітаміни”, що зацікавила не лише фахівців, а й інших учасників
зборів. Після доповіді він подякував усім представникам чеського уряду та наукових
інституцій [11, с. 2].
Загальною мовою викладання в УВУ була прийнята українська, але передбачали також
можливість, що запрошені фахівці читатимуть деякі лекційні курси чеською, французькою,
англійською та німецькою мовами. Всі ці мови, як і класичні (латинь, грецька), вивчали в
цьому навчальному закладі. Навчання було безкоштовним (в останні роки символічну плату
все ж увели), дозволяли й паралельне з УВУ навчання у будь-якій іншій вищій школі [12].
Уряд Чехо-Словацької республіки та громадськість матеріально допомагали університетові
[8, с. 7]. Кілька професорів із УВУ – І. Горбачевський, І. Борковський, Д. Чижевський,
Д. Дорошенко, С. Дністрянський, О. Колесса – здобули науковими роботами міжнародне
визнання [13, с. 209].
Згодом, звітуючи про навчальний рік, І. Горбачевський відзначив, зокрема, що, як і в
попередньому році, УВУ мав постійні зв’язки з Карловим університетом у Празі,
Масариковим університетом у Брно, Університетом імені Коменського в Братіславі, з
Українською господарською академією у Подєбрадах, Всеукраїнською академією наук у
Києві, Українським університетом у Львові (підпільним), із НТШ у Львові, з Українським
високим педагогічним інститутом у Празі, з університетом у Філадельфії і т. д. [1, с. 47]. Цей
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вищий навчальний заклад у Празі заслужено користувався повагою [8, с. 7]. Однак
оглядаючись на прожитий рік та підсумовуючи наукову діяльність УВУ, І. Горбачевський
вважав, що вона, попри певні здобутки, ще не досягла бажаного рівня. Університет не
збільшив своїх наукових сил у потрібній кількості, не зміг надалі забезпечувати стипендіатів
і створити сталий континґент слухачів [1, с. 47].
Як бачимо, матеріальне становище УВУ, крім початку його існування у Празі, було
постійно важким [14, с. 132]. Тому І. Горбачевський у 1925 р. пожертвував свою ректорську
платню на розвиток бібліотеки університету [1, с. 48].
Український вільний університет високо цінував заслуги І. Горбачевського для
університету й іменував його своїм почесним професором [15, с. 10]. Призначав УВУ і
почесні дипломи за особливі наукові чи взагалі культурні заслуги. Правничий факультет
університету за весь час діяльності нагородив титулом почесного доктора лише академіка
І. Горбачевського (першого), професора О. Колессу й о. Августина Волошина [14, с. 132].
2 червня 1931 р. на загальних зборах професорів і доцентів УВУ І. Горбачевського
знову обрали ректором [1, с. 61].
Оскільки 1920-і роки можна вважати за золоту добу діяльності УВУ в Чехії, то 1930-і,
позначені загальною економічною кризою, стали для нього несприятливими. Діяльність
університету забезпечував тоді лише міжнародний авторитет його тогочасного ректора
І. Горбачевського. Певні труднощі виникли через зменшення числа студентів, ослаблення
фінансових дотацій чеських урядів та ін. [13, с. 207]. Важка фінансова ситуація, що склалась
у цей період в УВУ, потребувала негайного налагодження тісніших контактів із
Міністерством шкільництва і народної освіти Чехо-Словаччини. Тому делеґація з ректора
І. Горбачевського, професорів С. Дністрянського й А. Яковліва звернулася з клопотанням до
міністерства, в результаті чого асиґнування для фінансування університету було збільшено.
На 1932–1933 навчальний рік ректором УВУ знову (тобто втретє) обрали
І. Горбачевського [1, с. 66–67]. Для забезпечення матеріальних потреб університету 3 червня
1932 р. засновано Товариство приятелів УВУ з кураторією, до якої надходила допомога з
Міністерства шкільництва і народної освіти. У складній фінансовій ситуації кураторії
доводилося виконувати надзвичайно багато справ. Через від’їзд до Ірану її голови професора
Рипка керівництво перебрав ректор І. Горбачевський. Однак позитивного зрушення щодо
збереження фінансування УВУ з бюджету держави не було досягнуто [1, с. 69]. В 1933 р. з
метою забезпечити діяльність університету був заснований у Празі Допомоговий фонд
української університетської науки. Головою фонду обрали І. Горбачевського. У роботі фонд
спирався на пожертви, але значних сум зібрати не міг [14, с. 134].
У такому критичному становищі на 1933–1934 навчальний рік ректором УВУ знову
обрали І. Горбачевського. Тим часом усі старання президії кураторії перед Міністерством
шкільництва і народної освіти щодо фінансування УВУ на початку 1934 р. були
безуспішними [1, с. 69]. Долю цього вищого навчального закладу вирішила приватна
аудієнція І. Горбачевського з Томашем Масариком – тодішнім президентом ЧехоСловаччини. На знак вдячності за це сенат УВУ прийняв рішення, що портрет Івана
Горбачевського завжди має бути в приміщенні університету на почесному місці [9, с. 11].
Через кілька місяців міністерство таки прислухалося до прохань кураторії і аж у вересні
призначило з бюджету невелику суму. Канцелярія президента Чехо-Словаччини
продовжувала щомісяця надсилати УВУ кошти, хоча й незначні. Таким чином вдалося
зберегти існування університету в Празі, однак його перспектива залишалася невідомою.
На 1934–1935 навчальний рік ректором УВУ обрали І. Горбачевського. Однак
університет продовжував перебувати в скрутному фінансовому становищі. Іван
Горбачевський відмовився від платні за погодинні лекції і за виконання обов’язків ректора.
Також відмовився від оплати за погодинні лекції професор О. Колесса. В 1935–1936
навчальному році вже його обрали ректором. А І. Горбачевський продовжував викладати
хімію та біохімію [1, с. 69].
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Діяльність у Празі УВУ, який у 1930-х роках виріс у важливий осередок
українознавства, тривала до кінця Другої світової війни [9, с. 217]. У травні 1945 р. празький
період історії університету закінчився. А з 1946 р. УВУ продовжив працювати в німецькому
місті Мюнхені [4, с. 6], де функціонує і до сьогодні.
Поряд із громадською діяльністю в УВУ І. Горбачевський був членом інших вищих
шкіл, наукових інституцій, товариств і організацій за кордоном. Зокрема, працював в
Українській господарській академії у Подєбрадах, Українському високому педагогічному
інституті ім. М. Драгоманова в Празі, Українському науковому інституті в Берліні тощо.
Працюючи в УВУ, І. Горбачевський вів у Празі велику науково-організаційну
діяльність. Зокрема, розпочав підготовку до скликання у цьому місті першого з’їзду вчених.
У 1925 р. в Празі з ініціативи Українського історико-філологічного товариства утворили
наукове об’єднання під назвою “Український академічний комітет” на підставі статуту, який
затвердив уряд Чехо-Словаччини. Складався комітет із почесних, дійсних членів і
співробітників відповідних наукових установ. Персонально до комітету входили академіки
І. Горбачевський, С. Смаль-Стоцький, Старков. Головою обрали І. Горбачевського.
Організаційний комітет підтвердив запрошення за підписом його голови І. Горбачевського –
взяти якнайактивнішу участь у з’їзді.
Вперше питання про скликання Українського наукового з’їзду розглядали на засіданні
управи комітету 19 та 25 березня 1925 р. в Празі. На засіданні 1 грудня 1925 р. була обрана
організаційна комісія для скликання з’їзду: голова – академік І. Горбачевський, члени –
професори С. Дністрянський, Б. Тимошенко, В. Сімович, Б. Іваницький, О. Лотоцький,
І. Мірчук; секретарем комісії згодом став професор А. Яковлів. 9 грудня 1925 р. комісія
почала працювати, зокрема, розіслала до різних установ і науковців інформацію та
запрошення [1, с. 53–55]. Організаційна комісія діяла від грудня 1925 р. до жовтня 1926 р.
Вона виробила статут і реґламент з’їзду, організувала секції та підсекції, зібрала кошти,
провела з’їзд, а після цього видала його матеріали [14, с. 245].
Для того, щоб на з’їзді були представлені вчені, які працювали в усіх галузях знань,
учасників з’їзду розподілили на такі чотири секції:
а) історико-філологічних наук;
б) права й суспільних наук;
в) природничо-медичних наук;
г) математично-технічних наук [5, арк. 158].
Перший Український науковий з’їзд відбувся у Празі 3–7 жовтня 1926 р. Його урочисто
відкрили 3 жовтня у залі Геологічного інституту Карлового університету. Членами президії
з’їзду були: голова організаційної комісії академік І. Горбачевський, голова Українського
академічного комітету професор О. Колесса, професори С. Дністрянський, Д. Дорошенко,
Б. Іваницький, К. Лоський, О. Лотоцький, Б. Матюшенко, К. Мацієвич, В. Сімович,
О. Шульгин, А. Яковлів, академік С. Смаль-Стоцький, доцент Є. Сокович [16, с. 5]. Головою
з’їзду було обрано патріарха української науки І. Горбачевського [16, с. 8].
Перший український науковий з’їзд відкрили в присутності численних діячів
української та чеської науки, а також державних урядів і представників національних
колоній у Празі – грузинської, білоруської, вірменської та інших. Привітання з’їздові
надіслали майже всі вищі школи і наукові установи та товариства Чехії, а також
західноукраїнські й еміґраційні діячі науки [14, с. 245]. Іван Горбачевський як голова з’їзду
привітав почесних гостей [1, с. 58]. 5 жовтня 1926 р. на вечірньому засіданні з’їзду вчений
виступив із доповіддю “Про українську хімічну термінологію” [16, с. 67].
Учасники з’їзду виступали 4, 5, 6 жовтня на засіданнях окремих секцій і підсекцій, що
працювали до та після обіду в аудиторіях Карлового університету [14, с. 245]. 7 жовтня
1926 р. в хімічній аудиторії природничого факультету Карлового університету при великій
кількості учасників відбулось урочисте закриття з’їзду. Іван Горбачевський як головуючий
знову звернувся до зали, тепер уже з коротким підсумковим повідомленням [16, с. 71].
Професор О. Колесса в короткому теплому підсумковому слові підкреслив заслуги
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І. Горбачевського перед українською наукою і від імені з’їзду склав йому подяку за
організацію першого Українського наукового з’їзду. Виступ О. Колесси зала підтримала
бурхливими оваціями на честь І. Горбачевського [16, с. 73].
Загалом на з’їзді працювали 10 секцій та підсекцій, відбулося 41 засідання, виголошено
154 доповіді. Мета, яка стояла перед з’їздом – підсумувати здобутки українських наукових
сил за кордоном і налагодити тісніші контакти з українськими й іноземними науковими
інституціями та науковими колами – була досягнута [1, с. 60].
Другий Український науковий з’їзд у Празі мав відбутися через п’ять років після
першого, тобто в 1931 р. Але його організація затягнулась, і він пройшов аж у березні (від
20 до 24) 1932 р. Його ініціатором й організатором, як і першого з’їзду, був Український
академічний комітет. Другий науковий з’їзд, як і перший, був поділений на 4 секції, а ці, в
свою чергу, – на підсекції. Всіх підсекцій планували при організації 11, але одна з них
(правничо-соціологічна) не зібралася. Правники в наступному році скликали спеціальний
правничий з’їзд, що й відбувсь у Празі 4–7 жовтня 1933 р. та був пов’язаний зі святкуванням
десятиліття Українського правничого товариства в цьому місті [14, с. 246–247].
20 березня 1932 р. в Празі почався другий Український науковий з’їзд, який
Український академічний комітет організував для інтелектуальної міжнародної співпраці [1,
с. 62]. Цей з’їзд урочисто відкрили у великій аудиторії філософського факультету [14, с. 247].
Голова комітету професор І. Горбачевський у вступному слові, зокрема, сказав: “Світлі
збори! Іменем Українського академічного комітету маю шану відкрити другий Український
науковий з’їзд і найсердечніше привітати всіх шановних присутніх. Академічний комітет
почав скликання з’їзду, запросивши тимчасову організаційну комісію, яка була доповнена та
дефінітивно обрана з паном академіком професором доктором С. Смаль-Стоцьким на чолі.
Комісія організувала з’їзд, видала розклад з’їздових праць, із якого видно, що оголошені
виклади відносяться до різноманітних галузей науки. [...] З різних сторін проявляються
бажання, щоб наші з’їзди – так, як це робиться звичайно – зосереджували наукових
працівників лише поодиноких, визначених, менших ділянок науки, але щоб працівники
кожної такої ділянки брали в них участь і мали нагоду обмінятися своїми думками. [...]
Учасники з’їзду в ЧСР є майже всі еміґранти. Наукова праця в умовах еміґрантського життя
важка – не може розвиватися так, як хотілося б і за нормальних умов можливо. Згаданий
розклад з’їздових праць подає приблизний перелік виконаної праці. Найбільше представлені
чисто теоретичні науки, натомість природописні, особливо експериментальні науки
представлені значно менше. [...] На першому науковому з’їзді висловлено бажання та
сподівання, що наступний науковий з’їзд відбудеться вже на рідній землі. Не сталося так –
але потрібно радіти, що з’їзд відбувається тут. Наукова праця не зупинилася, і наукові
працівники хочуть привселюдно показати, що та як вони працювали” [1, с. 62–63].
Всього взяти участь у другому Українському науковому з’їзді виявили бажання
137 членів, а прибули на нього 104 особи (найбільше з Чехії, значно менше – з Берліна,
Варшави, Відня, Кракова, Львова). Загалом на з’їзді було прочитано 159 доповідей. Другий
Український науковий з’їзд ухвалив низку резолюцій щодо завдань, організації та дальшої
наукової праці за кордоном. Як перший, так і другий Український науковий з’їзд працювали
успішно [14, с. 247–248], стали підтвердженням широкомасштабної наукової та навчальної
діяльності УВУ, інших українських вищих шкіл і наукових інституцій за межами України [1,
с. 65].
Організовуючи і проводячи Українські наукові з’їзди (1926 та 1932 рр.) у Празі,
І. Горбачевський отримував запрошення і був учасником низки наукових з’їздів. Так, він
брав активну участь у лікарських наукових з’їздах у Парижі, Лондоні, Будапешті, Відні й
інших містах [17, с. 40]. Зокрема, 1900 р. був для І. Горбачевського роком конґресів. 2–
9 серпня 1900 р. в Парижі відбувся Міжнародний лікарський конґрес, де вчений очолював
українську делеґацію [1, с. 19]. На першому засіданні фізіологічно-хімічної секції її головою
обрали українця, професора, доктора І. Горбачевського, який також мав прочитати свою
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наукову доповідь, але за браком часу змушений був її відкликати [18, с. 284–285], що
засвідчило безумовне міжнародне визнання наукових заслуг ученого.
Цього ж року в Празі відбувся III з’їзд чеських природодослідників і лікарів. Біологічну
секцію на ньому теж очолював І. Горбачевський [2, с. 59].
Ще одним важливим аспектом роботи вченого було те, що він разом із Є. Озаркевичем
брав участь як український делеґат у Міжнародному лікарському конґресі в Мадриді в
1903 р. та з’їзді лікарів у Бєлграді в 1904 р. [19, с. 231].
Іван Горбачевський як почесний голова також відкривав у Празі Український
правничий з’їзд, котрий відбувся 4–7 жовтня 1933 р. [20, арк. 77].
Таким чином, багатогранна наукова діяльність І. Горбачевського набула всеукраїнської
і світової слави, його праці здобули загальне визнання. Наукова спадщина вченого стала
визначним внеском до скарбниці світової науки. Стараннями І. Горбачевського та інших
наукових, громадсько-політичних діячів був створений єдиний у світі Український вільний
університет (спочатку у Відні, згодом – у Празі). Ректором університету кілька разів обирали
І. Горбачевського. Вчений організував і провів перший та другий Українські наукові з’їзди, а
також брав активну участь у лікарських наукових з’їздах у Парижі, Лондоні, Будапешті,
Відні й інших містах різних країн. Наукова діяльність І. Горбачевського займає, без сумніву,
визначне місце серед доробків учених зарубіжних країн.
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Надія БІЛИК
РОЛЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО У ПОГЛИБЛЕННІ ІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ В СВІТОВИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС
У статті на основі архівних джерел та друкованих матеріалів
досліджено роль Б. Лепкого у поглибленні інтеграції України в світовий
культурний процес.
Ключові слова: національне відродження, Богдан Лепкий,
інтеграція, культурний процес.

Б

огдан Сильвестрович Лепкий (1872–1941) належить до кола відомих громадськокультурних діячів, які репрезентували перед світом український народ і його
культуру, були носіями національної та релігійної традицій. Упродовж сорока
років, які йому довелося прожити поза межами українських етнічних земель, митець, за
словами сучасника, був “справжнім амбасадором українства серед чужинців... Хто тільки мав
змогу зустрітися з ним, мусів виробити собі якнайкраще поняття про Україну” [1, с. 2]. Мету
свого життя Б. Лепкий вбачав у тому, щоб відкрити Україну для світу, показати, хто такі
українці, що внесли вони як нація у духовну скарбницю європейських народів. Актуальність
цього завдання була незаперечною, оскільки для більшості українська нація залишалася
маловідомою як самостійна культурно й політично свідома національна спільнота.
Ім’я митця асоціюється, насамперед, з такою характеристикою його діяльності, як
“амбасадор української культури у Польщі”. Це невипадково, оскільки багатогранна
діяльність Б. Лепкого впродовж 1899–1914 та 1925–1941 рр. пов’язана, передусім, із
польським середовищем.
Необхідність дослідження ролі Б. Лепкого у взаємозв’язках української і польської
культур не заперечують праці З. Кузелі [2], В. Сімовича [3], Є.-Ю. Пеленського [4],
М. Сивіцького [5], В. Лева [6], М. Ільницького [7], Ф. Погребенника [8], де означена
проблема була висвітлена без залучення матеріалів із архівів України, Польщі, США.
Науковою базою студії стали дослідження І. Лисяка-Рудницького [9], В. Вериги [10],
О. Аркуші [11], Р. Людвіковського [12] про українсько-польські відносини того часу. Власне,
розгляд різнобічної діяльності Б. Лепкого на шляху “європеїзації” українства крізь призму
його соборницької концепції є надзвичайно актуальним у контексті євроінтеграції
українського суспільства на початку ХХІ ст.
Аналізуючи взаємини двох автохтонних народів у Східній Галичині, де найгостріше
відбувалося зіткнення інтересів різних верств українців та поляків, бачимо сприятливі умови
для українсько-польської співпраці в Кракові, центрі польської наукової й літературномистецької культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. У місті тоді діяла чисельна українська
громада, основу якої становили студенти Яґеллонського університету, Медичної академії,
Гірничої академії, Академії мистецтв. Українська проблематика була в Кракові настільки
важливою, що в кількох гімназіях введено навчання руської (української) мови. Водночас, у
краї відчували брак учителів-україністів з відповідною освітою, тому в 1894 р. у
Яґеллонському університеті відкрили лекторат української мови під керівництвом
професора Ю. Третяка.
При підтримці О. Барвінського, члена Ради Шкільної Крайової у Львові, Б. Лепкий був
переведений із 1 вересня 1899 р. на посаду суплента в державну гімназію св. Яцка у Кракові.
Водночас, від 4 жовтня 1899 р. він став лектором української мови в Яґеллонському
університеті. Склавши в 1910 р. екзамени з польської, української та латинської мов, діяч
отримав право викладати на посаді “дійсного вчителя”, а згодом – професора. З 1909 до
1914 рр. він працював доцентом екзаменаційної комісії на Вищих державних учительських
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курсах [13], на котрі приїжджали вчителі з усієї Галичини.
Незважаючи на велику зайнятість викладача, інтенсивну літературну діяльність, митець
активно співпрацював з українськими та польськими культурно-громадськими установами.
Як відзначив З. Кузеля, живучи в центрі польської культури, Б. Лепкий “не тільки не втратив
нічого зі свого українського психічного типу, а й виріс у повний ріст... Це свідчить про
сильну індивідуальність Лепкого, про його значіння національної традиції, яку він виніс з
батьківської хати” [2, с. 41–42]. Діяч став центральною постаттю української краківської
громади, осередками якої були філія товариства “Просвіта” та греко-католицька церква
св. Норберта, зокрема проводив літературні вечори, ввів традицію постійних шевченківських
академій [14, с. 47].
Своїм обов’язком Б. Лепкий вважав показати світові й найближчим сусідам – полякам
неповторність України. Постійне життя на чужині наповнювало поетичну душу митця тугою за
рідною землею, воно примусило “його перетворити свою хату на оазу українського життя і
культури на чужинному пустарищі” [15, с. 9]. Дім Лепких у Кракові став своєрідним осередком
українства, як пише З. Кузеля, його називали “жартівливо “українською амбасадою” [2, с. 42].
О. Луцький відзначив у цьому контексті: “Тут все мало дивний чар української хати при всій
решті її західноєвропейської декорації. Тут і зимою, і на чужині пахло сіно наших полонин,
грала подільська сопілка, цвіла вся рідна, далека Україна” [16, с. 105].
За час свого побуту Б. Лепкий підтримував дружні зв’язки з багатьма українцями. Як
писав М. Голубець, “все, що українське, приїздило у Краків” зосереджувалося в домі Лепких
[15, с. 9]. Тут гостювали діячі української культури (М. Коцюбинський, О. Кобилянська,
А. Жук, М. Голубець, М. Бойчук, І. Северин, О. Новаківський, О. Курилас) та політики
(О. Барвінський, К. Студинський, К. Трильовський, М. Грушевський) [2; 16; 17; 18]. Між
ними тривали “довгі розмови на літературні, мистецькі й політичні наші питання, тут був
український остров серед польського моря” [2, с. 42].
Гостями “амбасади” були польські літератори з гурту “Молода Польща” В. Оркан,
Т. Міцінський, В. Фельдман, І. Сєдлєцький, І. Бутринович. Дружні зв’язки єднали Б. Лепкого
з польськими професорами Академії мистецтв А. Мальчевським, Л. Вичулковським,
С. Виспянським, М. Станіславським, котрі знайшли в особі письменника цікавого
співрозмовника та критика [19, с. 34]. За визначенням Р. Смика, польська культурна еліта
надзвичайно цінувала Б. Лепкого, як авторитетного знавця України та її духу [20].
Ця співпраця була надзвичайно корисною для українців, оскільки Б. Лепкий ніколи не
поривав зв’язків із батьківщиною, часто приїжджав у Східну Галичину як представник
західноєвропейської культури. За словами М. Голубця, “мало котра з культурно-національних
імпрез у краю відбувалася без його вступного слова чи рецитації віршів” [15, с. 9]. Ледве чи
знайдеться хтось із відомих українських діячів того часу, з ким би Б. Лепкий не підтримував
творчих взаємин. Митець листувався з І. Франком, О. Кобилянською, В. Стефаником,
М. Павликом, М. Коцюбинським, В. Гнатюком К. Студинським, Я. Весоловським, В. Лукичем,
О.Барвінським, О. Маковеєм, товариством “Просвіта”, Науковим товариством ім. Шевченка у
Львові [21]. Таким чином, у складних українсько-польських взаєминах того часу митець почав
відігравати роль посередника на ниві громадсько-культурної співпраці, виступаючи послом
української культури в Польщі, а польської в Україні.
Завдяки викладацькій роботі Б. Лепкий мав широкі взаємини з науковим осередком
Кракова. Особливо жваву популяризаторську діяльність письменник розвинув під час
виникнення “Слов’янського Клубу”, створеного за ініціативи професора філософії
Яґеллонського університету М. Здзєховського. Метою товариства було інформувати
польське суспільство про культурне життя слов’янських народів. Клуб об’єднав
представників польської інтелектуальної еліти – Ф. Конечного, Т. Грабовського,
Л. Василевського, Ф. Моравського, Я. Лося, К. Ніча та ін. [22, с. 221]. З українського боку до
співпраці запросили Б. Лепкого, завдяки якому до роботи були залучені професори
Львівського університету К. Студинський і О. Колесса, депутат сейму О. Барвінський.
21 грудня 1901 р. у Кракові відбулося офіційне відкриття “Слов’янського Клубу”.
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Урочистість розпочав Б. Лепкий доповіддю “Про найновішу русько-українську літературу”.
Виступ першим українського представника підкреслив, що саме українська проблематика
займатиме почесне місце в діяльності клубу. Значення цієї події згодом польський публіцист
окреслив так: “Праця Клубу розпочалася від Русі – і це знаменно. Визначаючи в русинах
своїх найближчих братів, ми надали змогу виступити першому саме русинові, записуючи це
як документ у літопис Клубу… Доповідь була прийнята з найбільшим визнанням. Жвава
дискусія ствердила, наскільки одностайно члени Клубу зичать русинам успіху в справі
піднесення національної культури” [23, с. 2].
Зближення українців і поляків на ниві культури мало на меті подолати негативні
стереотипи, що панували в політичних взаєминах обох народів. Завдяки Б. Лепкому
співпраця була корисною для всіх, насамперед для поляків, котрі через незнання української
мови не мали змоги задовольнити свій інтерес до української культури. Так, у 1902 р. митець
виступив у клубі з рефератом “Микола Гоголь”, у 1903 р. – “Василь Стефаник”, у 1904 р.
виголосив доповідь “Музика М. Лисенка” [23, с. 3]. У лютому 1905 р. на засіданні,
присвяченому поезії, Б. Лепкий ознайомив присутніх із фрагментами свого перекладу
польською мовою “Слова о полку Ігоревім” [24, с. 163]. У листі до Я. Весоловського діяч
згадав про засідання, приурочене пам’яті Т. Шевченка, де митець “мав 1 1/2 годинний
виклад… про нашого генія, котрого польська преса не вміла гідно пошанувати – крім
невеличких виїмків” [25, арк. 29].
Подією в діяльності товариства стало видання у січні 1905 р. першого числа місячника
“Слов’янський Світ” (“Świat Słowiański”). Із часу створення друкованого органу Б. Лепкий
редагував у ньому польськомовні розділи “Руська хроніка” та “Огляд руської преси”, в яких
ставив за мету дати оцінку українським справам, а не просто робити компіляцію з
українських газет. У колі зацікавлень автора “руських” рубрик були, насамперед, українськопольські взаємини та їх висвітлення у галицькій пресі (“Руслані”, “Ділі”, “Галичанині”, ін.).
Б. Лепкий інформував не тільки про досягнення українців на культурній ниві, а й про
революційні події 1905 р., виступивши як “полум’яний публіцист на захист свого народу”
[26, с. 7]. З-під його пера вийшли статті “Наукове товариство ім. Шевченка у Львові”, “З
руських праць та заходів”, “Переслідування української мови. Указ 1876 р.”, “Руські
відлуння з-за кордону”, “Українське віче в Петербурзі”, “Русини в Думі”, “Що робить
Україна?”, опубліковані впродовж 1905–1906 рр.
Допис “Наукове товариство ім. Шевченка у Львові” був присвячений першій науковій
установі українців. Автор детально зупинився на устрої товариства, його фінансовому
становищі, наголосив на ролі О. Барвінського, І. Франка, К. Студинського, М. Грушевського
в історії розвитку інституції. Завдяки діяльності останнього було створено “вогнище
української науки”: видавничу базу, бібліотеку, розвинуто широкі зв’язки з науковими
закладами Європи. Тим самим Б. Лепкий доводив, що українці є нацією з великим
інтелектуальним потенціалом. На закінчення статті автор подав широкий реєстр друкованих
видань товариства, серед яких виділив для поляків “Історію України-Руси” М. Грушевського,
як зразок праці, що “оперта на тривких народних основах і освітлена провідною ідеєю
України” [27, с. 115].
У виступі “З руських праць і заходів” публіцист репрезентував для польського загалу
діяльність товариств “Просвіта”, “Сокіл”, “Січ”, водночас, окреслив здобутки українського
малярства на львівській виставці робіт І. Труша, К. Сосенка, М. Бойчука, які засвідчили, що
“наш народ має величезний запас вродженого почуття прекрасного” [28, с. 205]. Завершив
огляд повідомленням про будівництво нового українського театру у Львові, що стане
значним внеском у духовну скарбницю українців.
Обидві статті, що об’єднані тематично, знайомили польське суспільство зі здобутками
національного відродження українців кінця ХІХ – початку ХХ ст. Вони цікаві й з політичної
точки зору. Так, Б. Лепкий, на відміну від інших авторів, вживав для означення свого народу
національне ім’я “українці”, тоді як більшість дописувачів “Слов’янського Світу”
користувалися терміном “русини”.
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У статті “Переслідування української мови. Указ 1876 р.” публіцист зупинився на указі,
що забороняв українську мову в Російській імперії, “затуляв уста 30-мільйонному народові”
[29, с. 382]. Аналізуючи взаємини Польщі та Росії з Україною, Б. Лепкий прийшов до
висновку, що сусіди завжди дивилися на Україну, “як на терен непевний і небезпечний” [29,
с. 381]. Правляча російська верхівка бачила в мовному самовизначенні українського народу
шлях до політичного відокремлення України від Росії. Як результат такої політики був
виданий указ, що став “ляпасом, завданим усій цивілізації” [29, с. 383]. Статтю автор
завершив висновком про самобутність українського народу, який має свою давню історію,
мову, традиції, що обумовлює його право на самостійний розвиток.
Роздуми на тему формування національної ідентичності Б. Лепкий продовжив у статті
“Руські відлуння з-за кордону”. Вже на початку читаємо: “Вільний розвиток народу – це,
передусім, вільний розвиток мови” [30, с. 31]. На думку автора, “мова – свята справа народу”
[30, с. 31]. Виходячи з цих засад, публіцист доводив польському читачеві необхідність
викладання в школах рідною мовою. Заключну частину статті діяч присвятив революційним
подіям 1905 р. в підросійській Україні, які свідчили про поступове відродження українського
руху.
З 1905 р. взаємини поляків з українцями почали охолоджуватися. Причини були різні.
Так, “Слов’янський Світ” не викликав зацікавлення, якого заслуговував. Тому редактор
видання, котре до цього часу було аполітичним [23, с. 2], почав пропагувати
слов’янофільство “з польської точки зору”. Як і польська більшість, Ф. Конечний негативно
ставився до революції в Росії, а в Україні події 1905 р сприймались по-іншому. У цьому
контексті розгорілася дискусія на одному із засідань товариства між Б. Лепким та польським
проф. Соколовським на тему, чи Україна викристалізувалася вже в національну
індивідуальність, чи ні. На думку митця, не могло бути двох поглядів на цю проблему,
оскільки “Малоросія вже дозріла до політичного самоврядування” [31, с. 280].
Часопис широко інформував про революцію в Росії, критикуючи її як прояв руйнівної
енергії народних мас. В іншому світлі ці події постали у статтях Б. Лепкого. Письменник, як
християнин та гуманіст, виступав проти будь-яких проявів насилля, в той же час, у подіях
1905 р. митець бачив закономірний наслідок антинародної політики царату. Першому
публічному виступові українців у жовтні того року присвячена стаття Б. Лепкого
“Українське віче в Петербурзі”. Аналізуючи резолюцію зборів, публіцист підкреслив, що це
крок політично свідомої нації, зокрема, він писав: “Якщо в Петербурзі знайшлося 2000 осіб,
що прагнуть політичної самостійності, то очевидно, що тепер інші часи, ніж ті, коли не
вірили в окремішність українського народу” [32, с. 295]. Ці слова, водночас, були закидом
російському суспільству, котре зжилося з довголітнім державним шовінізмом і своїм
мовчанням підтримувало антиукраїнську політику влади.
Виступ Б. Лепкого “Русини в Думі” продовжив тему активізації українського руху в
Росії. У центрі уваги цього разу перші вибори до державної Думи та їх значення для України.
Для Б. Лепкого вибори – вияв прав українського народу на самовизначення, котрі тепер
захищатимуть у Думі українські посли. Публіцист ознайомив польський загал із партійною
приналежністю обранців, 50 з яких об’єдналися у Думі в “Український Клуб”, що виступив
за автономію України. Заключну частину статті автор присвятив огляду повідомлень про цю
подію в українській пресі, котра по обидва боки Збруча радо вітала утворення української
парламентської громади [33].
Останній публіцистичний виступ Б. Лепкого під промовистим заголовком “Що робить
Україна?” присвячено піднесенню українського національно-культурного життя під впливом
подій 1905 р. Автор статті доводив, що революція в Росії не обминула західноукраїнських
земель, а, навпаки, знайшла там благодатний терен. Звідси висновок Б. Лепкого:
“самостійність” стає “прагненням, котре, якщо не сьогодні, то завтра, проханням чи силою
повинно сповнитися” [34, с. 457]. Автор навів приклади поширення мережі освітніх
товариств, нових пресових видань у Східній Україні та за Збручем, що свідчило про
пробудження української інтелігенції та повернення її до народу.
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Таким чином, рубрики та статті Б. Лепкого на сторінках “Слов’янського Світу”
знайомили польський загал із подіями політичного та культурного життя українців по обидва
боки Збруча. За словами М. Сивіцького, “це була справжня енциклопедія, що показувала
подробиці революції 1905 р. в Україні, здобутки і втрати народу, який в огні боротьби по
століттях неволі дозрівав до державного життя. Такого збірника не мала вся українська
преса” [14, с. 52].
Після поразки революції в Росії українсько-польські стосунки дедалі гіршали, що
негативно позначилося на взаєминах у “Слов’янському Світі”. Еволюція місячника, що
запозичив багато з ендецької програми, була далека Б. Лепкому, тому в 1907 р. діяч відійшов
від співпраці з товариством. Однак невдача українсько-польського діалогу в “Слов’янському
Клубі” не зупинила його у бажанні сприяти поліпшенню взаємин сусідніх народів. Митець
не втратив особистих контактів із поляками, для яких він залишався безсумнівним
авторитетом з українського боку, а його дім – “амбасадою” українства. Кредо письменника
стали його слова: “режими і правління змінюються, народи остаються і мусять якось жити на
сій землі” [35, арк. 14]. Вони підкреслюють послідовну позицію діяча, котрий вслід за
О. Барвінським та представниками українських клерикальних сил виступав за налагодження
мирних взаємин між народами на ниві культури, науки, освіти.
Продовженням польсько-українського діалогу стала тісна співпраця діяча з
В. Липинським, який у 1903–1912 рр. навчався в Кракові. Б. Лепкого захопила ідея повороту
спольщеної української шляхти до українства. У домі письменника “повстала думка
видавати для Українців польської культури на Україні окремий краєвий орган, щоб притягти
до роботи для України спольщену інтелігенцію, потомків колишньої козацької старшини” [3,
LXXII]. Цей задум реалізував В. Липинський у формі польськомовного журналу “Przegląd
Krajowy”, що виходив упродовж 1909 р. у Києві. На сторінках видання було надруковано
культурологічні праці Б. Лепкого про Ю. Словацького, В. Барвінського, спогади митця про
К. Володковича, його переклад “Слова о полку Ігоревім” та окремі зразки творчості Лепкогопоета [36, с. 221]. Сучасні польські дослідники серед співробітників, пов’язаних із
редакцією, називають “багато знаменитостей, і то як поляків, так і українців. Слід згадати
постаті такого рівня, як Б. Лепкий чи менш відомий у Польщі С. Єфремов... До “Przeglądu”
писали також історик і політик Д. Дорошенко, письменник В. Стефаник. Серед поляків
найбільшої знаменитістю був Л. Василевський, політик і історик, близький соратник
Ю. Пілсудського” [37, с. 71]. Отже, постать діяча була авторитетною як для українського, так
і для польського загалу.
Від часу побуту в Кракові Б. Лепкий товаришував із відомим польським письменником
В. Орканом, популяризатором української культури між поляками. Результатом їх співпраці
стало, насамперед, видання перекладів новел українських митців “Młoda Ukraina” (1907), яке
отримало схвальні відгуки в українській та польській пресі того часу. У 1913 р. між Лепким і
Орканом велася розмова про видання польськомовної історії української літератури, але
початок Першої світової війни завадив реалізації цього задуму [38, арк. 205].
Від 1914 до 1925 рр. Б. Лепкий перебував у вимушеній еміграції, спочатку в Австрії, а
потім у Німеччині. Відомому вченому запропонували очолити кафедру історії української
літератури в новоствореному Українському науковому інституті в Берліні [6, с. 106], але він
мріяв повернутися на рідну землю. 14 березня 1923 р. в Парижі визнано Східну Галичину
територією Польщі, котра повинна надати краєві автономію та відкрити український
університет. Ухвалою польського сейму про воєводську автономію було започатковано
підготовчу роботу під керівництвом Яґеллонського університету. З того приводу професор
краківського університету, в минулому співробітник Б. Лепкого у “Слов’янському Клубі”,
Я. Лось писав: “Проектуючи відкриття українського університету, польський уряд на мою
просьбу почав спроваджувати українських учених, що скиталися по чужині, в тому числі
професора Б. Лепкого” [14, с. 76]. Письменник був інформований про ці плани, під кінець
1925 р. родина Лепких повернулася до Кракова [18]. Митець продовжив свою педагогічну
кар’єру з грудня 1925 р. у гімназії св. Анни, згодом в ІХ гімназії [39, с. 346].
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У 1926 р. в Яґеллонському університеті відкрито новий факультет – Слов’янську
студію, при якій працювало дві кафедри україністики: мови та літератури, як основа
майбутнього українського університету. Слов’янську студію, в т. ч. кафедру мови, очолив
І. Зілинський, кафедру літератури (в офіційних документах – “Literatury ruskiej (ukraińskiej)”
– Н.Б.) посів Б. Лепкий. Від 1 березня 1927 р. діяч працював як заступник професора [39,
с. 346], з 1 січня 1935 р., відповідно до постанови Президента ІІ Речі Посполитої, його
найменовано надзвичайним професором університету [13].
Польсько-українська війна була головною причиною втрати української самостійності
на початку ХХ ст. Ця обставина відіграла не останню роль у складних українсько-польських
взаєминах 30–40-х рр. Слід відзначити, що у 1925 р. Б. Лепкий опинився в Кракові як
громадянин нової держави – відродженої Речі Посполитої, що різко змінювало його статус.
Так, перш ніж приступити до виконання обов’язків викладача Яґеллонського університету,
він підписав 3 лютого 1926 р. присягу про вірність Польській Республіці. Однак,
заповнюючи службові анкети, Б. Лепкий завжди чітко зазначав свою національність: “należę
do nadowośći ukraińskiej” [13].
При виступах перед студентами, серед яких були українці й поляки, перед Лепкимвикладачем стояло складне політичне завдання – створення атмосфери українсько-польської
співпраці. Як писав М. Голубець, “своє становище університетського лектора, а відтак
професора української літератури, використовував Лепкий з усією відповідальністю справі,
при чому лекції й виклади Лепкого належали до справжніх симпозіумів” [15, с. 10]. Зі
спогадів колишніх студентів перед нами постає улюблений всіма викладач, ерудований
вчений, прекрасна людина.
Заняття Б. Лепкий проводив до 1937 р. в залі 32 “Колеґіюм Новум”. Невелика
аудиторія, що вміщувала до 60 чоловік, завжди була повна слухачів, хоча студентівукраїністів налічувалось 12–14 осіб. (На українознавчих студіях навчалася молодь зі Львова,
Тернополя, Коломиї, Станіславова, Перемишля – Н. Б.). Виступи Б. Лепкого приваблювали й
студентів інших факультетів (медицини, права, германістики), навіть інших навчальних
закладів Кракова. “Відвідували його виклади польські письменники, журналісти, політики”
[40, с. 155–156]. Приходили ті, що “цікавились українською літературою, або просто, щоби
побачити і почути” письменника Б. Лепкого, автора “Мазепи” [41, с. 216].
У загальному викладі Б. Лепкий подавав історію української літератури від княжої доби
до І. Франка, розподіляючи матеріал у хронологічній послідовності. У спеціальному викладі
розкривав теми: “Марко Вовчок”, “М. Шашкевич”, “П. Куліш”, “В. Стефаник”, “І. Франко”,
“Хроніка княжої доби”, “М. Грушевський та його історія літератури”, “Роль І. Тобілевича в
історії українського театру”, “Слово о полку Ігоревім”, ін. Викладав Б. Лепкий і на теми
українсько-польських взаємин: “Українська школа в польській літературі”, “Україна у творах
Ю. Словацького”, “Слово о полку Ігоревім в польських перекладах”, “Пан Тадей”
А. Міцкевича у перекладі М. Рильського” [40, с. 155]. Зміст лекцій професор не обмежував
аналізом окремих творів митця, а охоплював постать на тлі доби, творчий доробок
аналізував з різних аспектів, наприклад, на викладах про Т. Шевченка розглядав проблеми:
Шевченко – життя і творчість; Шевченко та його доба; наукові дослідження спадщини
Кобзаря; Шевченко у польських перекладах тощо [14, с. 85].
До лекцій Б. Лепкий готувався надзвичайно старанно. Пам’ять мав феноменальну, тому
ніколи не читав “з паперу”, а говорив “з душі до душі” [42, с. 4], умів захопити слухача,
пробудити пошану до визначних представників красного письменства. Його виклади були
“пересипані” уривками з творів українських класиків, декламуючи які, професор відкривав такі
риси української культури, як гуманізм та патріотизм. Як писав Л. Лепкий, “варто було
послухати бодай інтерпретацію Шевченківських поезій у цій мистецькій декламації” [18, с. 199].
Власне, чуттєвий елемент у лекціях Б. Лепкого грав основну роль, і без нього, за словами
сучасників, важко уявити його виступи. “Дехто говорив, що Лепкий не викладає, проповідує,
голосить історію української літератури” [40, с. 160]. М. Голубець у цьому контексті відзначив:
“Так гарно, так тепло, так інтимно, як говорив Лепкий про літературу, не вмів говорити ніхто з
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його сучасників. Франко реєстрував літературні постаті і явища як філолог, Єфремов – як
публіцист, єдиний Лепкий підходив до питань літератури як поет” [15, с. 19].
Одне тільки звучало дисонансом: він, українець, говорив про українську літературу
польською мовою. Була в цьому “ненатуральність”, яку відчували і студенти, і викладач.
Після лекцій розпочинався семінар українською мовою – і “якби проривалася якась заслона.
Оживлялися студенти, і при кафедрі стояла, ходила, жестикулювала інша, молодша постать”,
– писав у спогадах вільний слухач П. Львович [41, с. 216]. На семінарах пропагували
самостійну роботу серед студентів. Теми Б. Лепкий давав різні, як от: “Прикмети
романтичної доби в українській літературі”, “Романтизм у поезії Т. Шевченка”, “Народна
пісня”, “Строфа в “Кобзарі” Шевченка”, “Суєта” і “Дядя Ваня”, “Гуцульщина в повістях
Ю. Федьковича”, “Переклади М. Рильського”, “Роль прикметників у творах Т. Шевченка”,
ін. [43]. Таким чином, митець прагнув передати своїм студентам якнайбільше знань з
предмета, щоб молода людина після закінчення українознавчих студій була якнайкраще
підготовлена до культурно-освітньої праці на батьківщині.
Б. Лепкий поєднував викладацьку роботу з активною науковою діяльністю, в якій
підкреслював необхідність українського “єднання зі світом”, як передумови наших успіхів.
Професор Яґеллонського університету підтримував широкі контакти з науковими
установами Польщі. Так, у 1932 р. з ініціативи польського уряду засновано Український
Науковий Інститут у Варшаві, завдання якого полягали у дослідженні економіки, історії та
культури України й підготовці наукових кадрів. Б. Лепкий, як член керівництва, розробив
план роботи “Комісії для дослідження польсько-українських проблем” [13], створеної в
1933 р. Інститут розвинув жваву діяльність, видавши понад 40 томів наукових праць і
випустивши 16 томів творів Т. Шевченка, де Б. Лепкому належало редагування XIV тому, що
містив польськомовні переклади творів Кобзаря. Активно співпрацював письменник із
краківським відділом Товариства Східної Європи і Близького Сходу, в працях якого вийшло
його дослідження “Під пам’ятником Петру І” [44], в якому проведено “аналогію між
поглядами трьох найбільших слов’янських поетів на російський царат, а саме у третій
частині “Dziadow” Міцкевича, поемі “Сон” Шевченка і “Мідному вершнику” Пушкіна” [13].
Результатом співпраці Б. Лепкого з Польською Академією наук була участь у роботі над
“Польським біографічним словником”.
Викладав Б. Лепкий в Інституті досліджень національних проблем та Інституті
досліджень Сходу у Варшаві, Науково-дослідному інституті Східної Європи у Вільно, на
міжнародних курсах у Гдині [13]. Популяризації української культури серед поляків сприяли
лекції Б. Лепкого в навчальних закладах Варшави, Вільна та інших міст Польщі, про що
свідчать запрошення на виклади, які збереглися в архіві Яґеллонського університету [45].
Б. Лепкий співпрацював з Літературним товариством ім. А. Міцкевича, Польським
філологічним товариством, Польським історичним товариством, Польсько-угорським
товариством, Колом полоністів, Академічним колом Креси у Кракові. Від 1925 р. він був
співробітником Українського Наукового Інституту в Берліні та Українського Вільного
Університету у Празі, брав участь у польських і міжнародних наукових конгресах та з’їздах
славістів [45]. Цей перелік свідчить, якою всебічною була наукова діяльність професора
Яґеллонського університету в міжвоєнний період. Довголітня праця Б. Лепкого на науковій та
викладацькій ниві була відзначена не тільки почесними нагородами українських установ, а й
бронзовою медаллю Яґеллонського університету (диплом підписаний 10 травня 1938 р.) [13].
У 30–40-х рр. Б. Лепкий значно активізував свою співпрацю з поляками як громадський
діяч, публіцист, промовець, перекладач. Він активно співпрацював із такими відомими
польськими виданнями, як “Biułetyń Polsko-Ukraiński”, “Sprawy Narodowosciowy”, ін. Як
українцям, так і полякам були широко відомі патріотичні виступи митця з нагоди ювілеїв
Ю. Словацького, Я. Кохановського, Т. Шевченка, І. Франка, В. Стефаника, І. Мазепи,
М. Шашкевича, С. Петлюри, на святкуванні 950-ліття хрещення Русі та інших академіях, що
відбувалися в краї [18, с. 199–200].
У 1938 р. за визначні заслуги на ниві українсько-польського порозуміння президент
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Речі Посполитої іменував Б. Лепкого сенатором. Напередодні Другої світової війни
українсько-польські взаємини залишалися вкрай напруженими. Однак Б. Лепкий, як
прихильник мирного порозуміння між поляками та українцями, розглядав парламентську
діяльність як дієвий засіб у відстоюванні інтересів українського шкільництва, котре
зазнавало переслідувань з боку польської адміністрації. Незадовільному станові української
освіти була приурочена промова діяча в Сенаті, в якій він підкреслив необхідність навчання
рідною мовою, що є засобом піднесення національної культури та свідомості. Виступ
українського сенатора під промовистою назвою “Велика традиція українського народу не
дасть йому загинути” був надрукований у львівському часописі “Новий час” [46], що дало
змогу ознайомитися з ним найширшим колам суспільства.
У прагненні до “європеїзації” та інтенсивного включення української культури до
світового культурного процесу Лепкий-перекладач відіграв велику роль у популяризації
духовного доробку своєї нації серед поляків. З цією метою він звернувся до “Слова о полку
Ігоревім”, переклад якого вийшов друком у 1905 р. у Кракові. І. Франко зазначив, що
Б. Лепкому вдалося дати “полякам більше, ніж вони самі зуміли засвоїти собі за сто літ від
опублікування “Слова… “ [47, с. 588]. Критик підкреслив, що перекладач, на відміну від
попередників, увів у роботу елементи усної народної творчості, характерної для стилістики
“Слова...”, завдяки чому “повстала поезія” і “здається нам, що співає сам люд словами
д. Лепкого” [47, с. 593]. Цієї думки дотримується і сучасна польська критика [48, с. 85; 49,
с. 347].
У 1906 р. був виданий збірник новел М. Коцюбинського “В путах шайтана” у
польськомовному перекладі Б. Лепкого [50], який став першим кроком у репрезентації
полякам новаторства модерніста. У 1908 р. вийшла збірка новел українських прозаїків “Młoda
Ukraina”, яка побачила світ завдяки невтомній праці Лепкого: саме він зібрав матеріал,
переклав твори польською, написав характеристики всіх авторів, виконав портрети до видання.
На сторінках багатьох часописів були вміщені прихильні рецензії на книгу перекладів.
Я. Демянчук у “Слов’янському Світі” вихід збірки подав як перший захід такого типу в
польській літературі [51, с. 50–53]. А рецензент київського часопису “Przegląd Krajowy” писав
про художню вартість перекладу так: “Книжку належить привітати як рідкісного птаха. Не
відганяймо його від наших стріх, приймемо, запросимо до хати, нехай нам добрі вісті повідає
про те, що роблять, мислять і чують наші співобивателі – діти одної землі” [52, с. 8].
Продовженням співпраці Б. Лепкого з В. Орканом стало видання у 1910 р. польсько
мовного томика новел молодомузівця М. Яцківа з передмовою В. Оркана, а в 1911 р. збірки
польсько мовних перекладів С. Твердохліба “Антологія сучасних українських поетів” [14,
с. 68–69]. Таким чином, співпраця Лепкого з Орканом спричинилася до популяризації
української літератури серед польського загалу навіть в атмосфері зростаючого антагонізму.
У 30-х рр. Б. Лепкий активізував свою перекладацьку діяльність як шевченкознавець,
співпрацюючи з Українським науковим інститутом у Варшаві у виданні творів
Т. Г. Шевченка як редактор перекладів поезій Кобзаря на польську мову. ХІV том перекладів
містив 101 твір Шевченка в 106 перекладах, що вийшли з-під пера 32 перекладачів, серед
яких 7 були українцями: Б. Лепкий, П. Зайцев, О. Левицький, О. Процик, Р. Тарашкевич,
С. Твердохліб, С. Чарнецький. 25 творів (поеми “Тополя”, “Катерина”, “Сон”, “Неофіти”,
шедеври громадянської (“Заповіт”, “Мені однаково”), пейзажної (“Сонце заходить...”, “Ой
діброво, темний гаю...”), особистої лірики (“Думи мої...”, “Заросли шляхи тернами...”,
“Минають літа молодії”) та ін. – Н.Б.) належали Б. Лепкому [див.: 53], який зумів розкрити
ідеї Кобзаря, а через них змалювати духовне обличчя українства. Тому переклади Б. Лепкого
не раз передруковували, а окремі були вміщені в антологіях 70-х рр., що є свідченням їх
мистецької вартості, незважаючи на час та історичні обставини [36, с. 212–320].
У 30-і рр. Б. Лепкий вийшов на сторінки польської преси з перекладами творів
О. Кобилянської, М. Коцюбинського, П. Куліша, Ю. Федьковича, І. Франка, М. Старицького,
Л. Глібова, М. Рильського, П. Тичини, Є. Плужника, М. Драй-Хмари, зразками народнопісенної
творчості [36, с. 212–320; 14, с. 79], які в майбутньому мали становити основу запланованої
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“Антології української поезії та прози”, однак друк видання перервала Друга світова війна.
Зміцненню українсько-польських взаємин сприяла польськомовна діяльність Лепкоговченого. Як викладач діяч відчував брак підручників, тому в 1928 р. підготував “Zarys
literatury ukraińskiej”(1930). У розділі “Kraj, narod, kultura” автор подав географічну
характеристику території, дані про склад населення, економічно-історичний розвиток і
культурні надбання краю. Наступних два розділи присвятив проблемі виникнення
писемності. Щодо становища української мови Б. Лепкий зазначив, що вона є рівноправною
серед слов’янських мов, тим самим довів абсурдність твердження, ніби українська мова –
діалект російської [54].
Літературні явища автор розглянув на тлі культурно-історичних процесів, починаючи від
епохи Київської Русі, з якою митець пов’язував зародження української державності, до
Першої світової війни. Історію літератури Б. Лепкий розпочав від усної народної творчості, що
віддзеркалювала духовну культуру України від дохристиянських часів. Здобуткам давньої
української літератури, на думку критиків, Б. Лепкий приділив надто багато місця [6, с. 237;
14, с. 84]. Таку структуру роботи автор вибрав свідомо: “Ця книжка є першою спробою
зображення української літератури польською мовою… Автор мав на думці читача, який не
знає України, і тому намагався познайомити його з нею. Адже на літературу він дивиться як на
продукт краю і народу, як на рівнодійну психофізичних властивостей народу, його переживань
і творчої енергії. Література першого періоду є подекуди спільною власністю Росії й України,
звідси проблеми, котрі вимагали детальнішого обговорення. В результаті цього на відроджену
літературу залишилось місця небагато…” [55, с. 267]. Починаючи від давньої літератури до
творчості І. Франка, Б. Лепкий подав переклади уривків з кращих творів. Доробок вченого мав
надзвичайно важливе значення для поляків, котрі на той час “не мали польського нарису
історії української літератури” [56, с. 10]. Про цінність підручника свідчить звернення до нього
польського славіста М. Якубця при укладанні антології “Literatura ukraińska. Wypisy” (1962) та
нарису “Literatyra ukraińska” (1989) [56, с. 625; 57, с. 122].
Як своєрідне продовження “Zarys-y” про 1914–1932 рр. Б. Лепкий написав статтю
“Kilka zagadnien z literatury ukraińskiej” (1933), опубліковану у варшавському місячнику
“Sprawy Narodowosciowe”. Автор познайомив читача з українською літературою першої
половини ХХ ст., котра виконувала об’єднуючі функції – зв’язувала “порозривані частини
національного організму” [58, с. 322].
У 1933 р. вийшов нарис Б. Лепкого “Literatura ukraińska” [60]. Для польського читача це
був своєрідний довідник, зі сторінок якого можна було отримати інформацію про розвиток
української літератури, вплив на неї культури Заходу. Не минув вчений увагою досягнення
літературної критики, мовознавства, етнографії, наприкінці подав бібліографію. Таким
чином, діяльність Б. Лепкого-вченого ставила за мету подолати слабку обізнаність
польського читача з літературним доробком найближчого сусіда, доля якого надовго
зрослася з історією Польщі. Безперечною заслугою діяча було підкреслення європейського
характеру творчості українських митців, зв’язку української літератури зі світовою.
Оцінюючи місце Б. Лепкого у контексті європейської культури, не можна оминути і
того факту, що твори письменника перекладали іншими мовами, і це сприяло ознайомленню
з ними широких читацьких кіл, обміну духовними цінностями між народами. Сприйняття
митця в іншому національному середовищі – це завжди складний процес, оскільки він
пов’язаний не лише зі ставленням до творчої особистості, а й до тієї літератури,
представником якої він є. Те, що творчістю Б. Лепкого зацікавилися польські, чеські,
німецькі, сербські, єврейські, угорські, англійські літератори, свідчить про силу його таланту,
значимість ідейного змісту творів, у яких постала Україна, минула та сучасна, говорила сама
душа українського народу.
Першими по-справжньому оцінили Лепкого-письменника представники слов’янських
літератур, ближчих до України мовою, культурою, історією. У контексті нашого дослідження
постає питання, хто перекладав твори письменника польською? Це поляки: В. Оркан,
Я. Нємєнтовський, Ф. Гвіждж, Е. Лапський, Л. Наворський, Г. Холендер; з українців –
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С. Твердохліб. Їх переклади прози та поезії Б. Лепкого друкували у польських виданнях
“Krytyka”, “Kurjer Lwowski”, “Przegląd Krajowy”, “Naprzod”, деякі з них вміщені в антологіях
[36, с. 221–322]. Митець став відомим як прозаїк у Польщі завдяки роману “Мотря” у
перекладі М. Лазар-Бєньковської в 1937 р. Гостра критика історичної прози Б. Лепкого в УРСР
у 30-х рр., звинувачення автора “Мазепи” в націоналізмі та, як наслідок, заборона його імені й
спадщини на українських землях, і, навпаки, підтримка діяльності Б. Лепкого у міжвоєнній
Польщі, зокрема, переклад польською мовою історичної епопеї українського письменника,
свідчили про значну роль митця в поглибленні українсько-польських відносин на засадах
гуманізму та демократії, що було протилежним духові більшовизму того часу.
Таким чином, Б. Лепкий займає визначне місце в українсько-польських взаєминах.
Завдяки його громадсько-культурній діяльності польський Краків став частиною української
історії ХХ ст., а Яґеллонський університет – осередком наукового пізнання культурних
здобутків української нації. Центром українського життя завжди залишався дім Лепких, який
був українською “амбасадою”. Його атмосфера, пройнята щирим українським патріотизмом,
сприяла тому, що не один європеєць навчився поважати український народ у його прагненні до
незалежності. У контексті популяризації української літератури надзвичайно цінною є
перекладацька та наукова діяльність Б. Лепкого, в якій діяч вбачав національно-політичну та
культурно-просвітню місію. Митець прагнув довести, що український народ створив цінності,
котрі забезпечили йому почесне місце в світовому культурному процесі. Творчість
письменника ще за життя вийшла далеко за межі України, стала надбанням багатьох літератур
світу, сприяла і нині сприяє взаєморозумінню та культурному співробітництву між народами.
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BOHDAN LEPKY’S ROLE IN DEEPENING THE INTEGRATION OF UKRAINE INTO
THE GLOBAL CULTURAL PROCESS
On the basis of the archives documents and published materials B. Lepkyi’s role in deepening of
the integration of Ukraine into the global cultural process has been investigated in the article.
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ПОГЛЯДИ МИКОЛИ ЧУБАТОГО НА ПОХОДЖЕННЯ
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ
У дослідженні висвітлено проблеми походження трьох
східнослов’янських народів, подані у працях Миколи Чубатого.
Ключові слова: Микола Чубатий, етногенез, східні слов’яни, народ,
нація, українці, росіяни, білоруси.

М

икола Чубатий зробив величезний внесок в українську історичну науку,
зокрема, етногенез українського, російського і білоруського народів. Процес
виникнення та формування трьох східнослов’янських народів завжди був
науковою проблемою важливого практичного значення, тому невипадково історик присвятив
їй чимало уваги в своїх наукових студіях.
Питання оцінки М. Чубатого як дослідника етногенезу українського, російського та
білоруського народів по різному трактувалось вченими. Складність оцінок обумовлена перш
за все тим, що праці ученого охоплюють досить значний історичний період: обіймаючи
історію України від найдавніших часів до 60-х рр. ХХ ст., комплексно проблема етногенезу
висвітлюється М. Чубатим у низці історичних праць. Це роботи “До питання про початки
української нації” [1], “Ще дещо про початки українського народу” [2], “Княжа Русь–Україна
та виникнення трьох східнослов’янських націй” [3] “Історія Християнства на Руси–Україні”
т. 1 (1965 р.), т. 2, ч. 1 (1976 р.) [4; 5], “Українська історична наука (її розвиток та
досягнення)” [6].
Інстинкт аналітичного історика, який слідкує за подіями в Україні, спрямованими на
знищення національного стрижня минулого української нації та паралельного процесу
русифікації української історіографії, змусив М. Чубатого присвятити багато уваги
дослідженню процесу етногенезу та формування нації. Учений відзначав, що головною
тематикою його наукової праці є українська нація, її поява та консолідація в одноцільний
організм. Власне, питання виникнення Київської Русі М. Чубатий вважав одним з
найскладніших в історії України. Пошук джерел нації Руси–України – це була провідна ідея
М. Грушевського. Цю ідею розбудовували учні історичної школи М. Грушевського, які були
істориками-державниками і становили четверту всесторонньо активну ґенерацію українських
істориків. Історики України четвертої ґенерації різних ділянок історичних наук – загальної
історії, археології, історики українського права, етногенезу, етнографії, спираючись на праці
чотирьох ґенерацій, дали повну та всесторонню наукову систему минулого України. До них
належав і М. Чубатий [6, с. 18, 21]. Його цікавила перш за все справа народження,
консолідації та розвитку нації в ділянці державного життя, церковного та правового, він
вважав себе істориком давньої історії та українського середньовіччя [7, с. 70].
Підкреслимо, що у цей же період продовжував розвивати й уточнювати власну
етногенетичну концепцію М. Грушевський. Її підвалини у 1904 р. професор заклав у своїй
праці “Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального укладу історії східнього
слов’янства”, в якій він прийняв за основу історії східнослов’янських народів факт існування
трьох східнослов’янських народів: українського, білоруського і російського, кожен з яких
має свою власну історію [8]. На основі вичерпних історичних, етнологічних, філологічних,
археологічних та антропологічних досліджень М. Грушевський зробив висновок, що
східноєвропейська історія повинна базуватися на етнографії основних народів Росії, тому що
Росія – це не держава однієї нації, а держава багатьох народів. Іншими словами, історія
України–Русі розвивалася власне на українській території, а історія росіян та білорусів
розгорталася у їхніх територіальних межах. Тобто початкова стадія української історії
починається за Київської Русі і триває до татарського вторгнення в східну Європу, –
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наголошував М. Чубатий [9, с. 355].
Провідною ідеєю М. Грушевського була історія народу, а не держави, тому у першому
томі своєї історії він обґрунтував окремість росіян, українців і білорусів ще від
передісторичних часів. Проте він “не дав історичної концепції старої Київсько–Руської
держави, що було очевидно слабістю Грушевського”, – відзначав М. Чубатий [6, с. 17].
Історична схема М. Грушевського свого часу була опублікована у виданнях
Імператорської Академії Наук і навіть знайшлися російські історики Олександр Пресняков,
Володимир Пархоменко, Матвій Любавський, частково Микола Покровський, які визнали її
правильною і застосовували при висвітленні історії Східної Європи [3, с. 14]. Тому і
М. Чубатий зазначав у рецензії на працю Е. Боршака “La Ruthenie Premongole, L’ukraine et la
Russie” (“Домонгольська Рутенія, Україна і Росія”), що саме ці історики відхиляли імперське
російське ставлення до Київської Русі та визначили початок російської історії періодом
Суздальсько–Ростовського князівства ХІІ ст. [10, с. 186].
У свою чергу Микола Костомаров викладаючи історію Росії в Київському університеті
уже в 1846 р. переконався у неправомірності офіційної російської схеми і запропонував свою
тезу у праці “Дві руські народности”. У ній він доводив, що український народ окремий від
московського. У “Книзі битія українського народу” М. Костомаров започаткував
безперервність історії української нації з ранніх часів, для вченого не існувало жодних
сумнівів з приводу самостійного існування українського народу і його суттєвої відмінності
від російського [7, с. 66–67]. Він перший назву Україна, український застосував до цілого
українського народу і був повний віри у його майбутнє [6, с. 14].
Варто зауважити, що й серед українських істориків поза межами СРСР значна частина
вчених твердо стояла на тому, що період Київської Русі – найстаріший період історії України
і що український народ був головним творцем культури Київської Русі. Отже, є фактом те,
що майже вся культура доби Київської Русі була створена на Україні, українцями [3, с. 13].
Проте й серед них з’явилися “різні погляди на час та обставини появи окремої
самосвідомості у трьох східнослов’янських народів” [3, с. 15].
Безпідставною також, М. Чубатий відзначав теорію Михайла Погодіна та його
історичної школи, який вважав, населення Київської Русі – росіянами, які переселилися у
післятатарську добу на північ. Згідно з позицією цих істориків, культура стародавнього
Києва творилася руками росіян, які в ХІІІ ст. покинули його і поселилися на території
Московії, тому відповідно усю духовну спадщину слов’ян у басейні Дніпра вважали такою,
що належить росіянам [11, с. 265]. Теперішні українці, за тлумаченням історичної школи
М. Погодіна, – це західноукраїнські переселенці що пізніше заселили Україну з Галичини.
Відтак М. Чубатий зазначав, що теорія М. Погодіна не мала достатньо історичних фактів і не
втрималася через те, що масової міграції з півдня на північ не було, тому й з’явився цілий
ряд нових історичних, мовознавчих та етнографічних теорій про спільність походження
українців, білорусів і росіян [3, с. 13]. Звертаємо увагу й на зауваження українського вченого
В. Щербаківського, що населення України і Росії – два різних антропологічних типи і їх
доісторичне минуле відрізняється одне від одного [9, с. 359–360].
Слід зазначити, що в 40-х роках ХХ ст. радянські праці не намагалися заперечити
існування національних відмінностей між росіянами та українцями, – відзначав М. Чубатий.
Вони також не заперечували той факт, що історія Київської Русі – це найдавніший період
української історії. Проте вони заявляли, що цей період є спільною історією російського,
українського і білоруського народів [9, с. 353].
Таким чином, цю тему необхідно було доповнити додатковими дослідами не тільки
історичного, але й археологічного, антропологічного і лінгвістичного характеру. Коли в
М. Грушевського етногенетичне формування трьох східнослов’янських народів залишається
ще в стадії гіпотези, то в М. Чубатого цей процес завершується документально, а відтак
синтетично. В процесі отримання матеріальних доказів він цікавився археологічними
розкопками на території України, слідкував за знахідками та використовував їх в
підкріпленні тез етнічного походження українців. Адже відстояти та довести помилковість
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російської схеми чи сучасної донедавна, радянської, з її наполяганням про “спільну колиску”
всіх трьох народностей – росіян, українців і білорусів, через різні об’єктивні і суб’єктивні
фактори було нелегким завданням.
М. Чубатий критикував книгу Бернарда Пареса “Russia and the Peace” (“Росія і мир”)
через твердження автора, який називав українців і білорусів не незалежними народами, а
росіянами, припускався й інших численних історичних помилок. Учений писав, що коли
якийсь журналіст або дилетант в історичних працях плутає Русь з Росією, його можна
пробачити, але коли він – професійний історик, який повинен знати, що ці два терміни
неідентичні, що від старої Київської Русі походить не сучасна Росія, а Україна, і що “русин”
– це не росіянин, а насправді українець. Проте у деяких місцях своєї праці Б. Парес вказував,
що українці не тільки відмінні від росіян, але вони – справжні нащадки Київської Русі [12,
с. 179].
М. Чубатий написав критичну рецензію на працю Х. Хрея “Soviet Land – The Country,
its People and their Work” (“Радянська земля – країна, її народ і їх робота”) [13]. Учений
зазначив, що важко зрозуміти, як книга може послужити благородній меті постійного
розуміння між народами, якщо автор пише про українців, націю, що навіть є членом ООН і
тут же приймає на віру стару теорію, що українці і білоруси є насправді росіянами [13, с. 91–
92].
Особливе зацікавлення М. Чубатого викликав підручник професора Колумбійського
університету К. Манінга “Історія України”. В “Українському квартальнику” у 1948 р. історик
опублікував статтю “Prof. C. A. Manning’s story of the Ukraine and Its Reviewers” (“Історія
України проф. К. А. Манінга та її оглядачі”) [14, с. 63–66]. У ній учений підкреслив, що в
книзі український народ має своє походження, незалежне від Росії [14, с. 64]. Загалом
М. Чубатий відзначав, що книга написана незалежним і свідомим американським вченим,
який витратив багато часу, вивчаючи українську мову, історію, літературу, що й дало змогу
об’єктивно висвітлити українську історію [14, с. 65].
Погляди радянської історіографії на процес формування східних слов’ян упродовж
двох виразно визначених періодів, що охоплюють приблизно шість століть (VІ–ХІІ),
М. Чубатий піддав гострій науковій критиці на ХІ Міжнародному конґресі істориків у
Стокгольмі в 1960 р. у доповіді “Київська Русь і початок трьох східнослов’янських націй”,
яка з часом була розроблена і розширена у монографію “Княжа Русь–Україна та виникнення
трьох східнослов’янських націй” [3]. Навколо доповіді розгорнулась жвава дискусія в
присутності близько 150 істориків Східної Європи з участю відомих радянських вчених,
дослідників Київської Русі, Бориса Рибакова та Михайла Тіхомірова з Академії Наук СРСР
[15]. Важливо відзначити, що обидва академіки під час дискусії захищали офіційну
радянську тезу про існування “одного древнерусского народа”, проте в приватній розмові
Б. Рибаков визнав слушність поглядів М. Чубатого, бо і він вважав антів першими предками
українців [7, с. 71]. Обидва радянські академіки, зокрема Б. Рибаков, мають праці про
розкопки в Придніпрянщині, які разом з працями Я. Пастернака, П. Курінного і особливо
М. Брайчевського [16] однозначно стверджують: розкопки свідчать, що Трипільська і так
звана Черняхівська культури були майже повністю на етнографічній території українських
поселень [7, с. 71–72].
У передмові до праці “Княжа Русь–Україна” М. Чубатий згадував, що він мав
можливість безпосередньо спростувати їх погляди, тобто сучасні погляди офіційної
радянської історичної науки у цій справі, які докорінно відрізнялися від поглядів
українських істориків, прихильників схеми М. Грушевського. Історик переконався у великій
науковій актуальності цієї теми і вирішив розробити її ґрунтовніше та сконкретизувати,
принаймні схематично, поодинокі періоди у виникненні та формуванні українського,
російського та білоруського народів [3, с. 7].
Таким чином, метою М. Чубатого було дослідити і викласти історію походження та
еволюції української нації. Приділяючи питанню етногенезу українського народу особливу
увагу, відзначаючи, що націю творить суб’єктивне почуття національної окремішності її
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членів і ніхто не має права до нього втручатися, М. Чубатий присвятив цій тематиці праці
“Княжа Русь–Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй” (1964 р.) [3],
“Українська історична наука (її розвиток та досягнення)” (1971 р.) [6], “The Ukrainian and
Russian Conceptions of the History of Eastern Europe” (“Українська та російська концепції
історії Східної Європи”) (1951 р.) [17], “The Conceptions of Ukrainian Nationality in Their
Historical Development” (“Концепції української національності в їх історичному розвитку”)
(1952 р.) [18], “Київська Русь в нових совєтських та польських дослідах” (1962 р.) [19], “The
Meaning of “Russia” and “Ukraine” (“Значення назв “Росія” та “Україна”) (1945 р.) [9], “The
Beginnig of Russian History” (“Початки російської історії”) (1947 р.) [11], “Ukraine and the
Western World” (“Україна і Західний світ”) (1947 р.) [20], “The Ukrainian Independence
Movement at the Time of the Amerikan revolution” (“Український рух за незалежність у часи
американської революції”) (1949 р.) [21] та ін.
Питання етногенезу українського народу М. Чубатий намагався з’ясувати через такі
дефініції історичної науки, як народ і нація. Він розглядав народ як свідому своєї єдності
спільність мільйонів духовно зв’язаних людей, в яких впродовж століть живуть ті самі
духовні цінності – мова, релігія, мораль і бажання жити на тій самій території і обороняти її
[6, с. 9]. Історик підкреслював, що коли народ створював свою власну державу з правовою та
економічною системою, тоді й ставав нацією, адже в Європі національність ототожнювалась
власне з державною приналежністю [6, с. 10].
Історик відзначав, що в ХІ ст. Русь і Русини були вже не тільки народом, свідомим своєї
єдності, а й нацією з національною свідомістю і гідністю. Прикладів почуття спільноти з
усією руською нацією є багато, особливо у Київському літописі з ХІІ ст. У цьому вчений
посилався на митрополита Іларіона, сучасника Я. Мудрого, який в ХІ–ХІІ ст. писав, що “ми є
не з абиякої, а Руської Землі, що є відомою по всіх кінцях світу” [6, с. 10].
Безпосередньо з питанням етногенезу українського народу пов’язане походження
Київської Русі як етнічного, географічного і державно-політичного утворення. Тож з’ясуємо
походження терміну “Русь” за працями М. Чубатого “Княжа Русь–Україна та виникнення
трьох східнослов’янських націй” [3], “Українська історична наука (її розвиток та
досягнення)” [6] та ін.
М. Чубатий висунув гіпотезу, згідно з якою першою історичною назвою українського
народу є русин, збірно Русь. Уже в VII ст. стосувалася вона племен Придніпров’я до антів.
Осередком Русі було плем’я полян в околиці Києва. Згодом назва Русь поширювалася
поступово на інші племена Правобережжя – древлян, волинян, уличів, тиверців та нарешті на
білохорватів, мешканців Галичини та обох узбіч Карпат. Назва Русь, русин була пов’язана із
світлою добою Київсько–Руської держави, тому навіть після її розпаду наповнювала русинів
почуттям самовпевненості та культурної вищості під чужою владою і свідомістю, що Русь
має право на власне державне життя [6, с. 9–10].
Таким чином, учений доводив, що Київська Русь у другій половині ІХ ст. була вже
державою, що охоплювала територію на схід і захід від середущого Дніпра, консолідуючи
етнічно споріднені племена антської групи слов’ян. На соціально-економічний та
культурний стан імперії вирішальний вплив мали географічні умови, а саме кліматичнорослинні зони та водно-комунікаційні артерії. Степ і лісостеп, що простягався від річки
Дінця до Карпат, впродовж сотні років був основною територією українського народу. Саме
на цих придніпрових частинах у середині ІХ ст. була вже сформована одноетнічна держава
Київська Русь [6, с. 24]. Зона східноєвропейського степу і лісостепу була сприятлива для
розвитку землеробства і скотарства. “Це територія українського народу та його предків”, –
зазначав М. Чубатий [6, с. 25].
Як ліси у давні і навіть середньовічні часи були для окремих територій і народів
бар’єрами, так ріки для них були водними комунікаційними артеріями. Напрям головних
річок часто вирішував історію народів, їх політичне зростання, економічний і культурний
розвиток. Недаремно головні ріки – Дніпро, Волга та Двіна – відігравали якусь містичну роль
в історичному житті українців, росіян і білорусів [6, с. 25–26].

Збірник наукових праць
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Історик прагнув обґрунтувати, що в добі Київської Русі перед нашестям татар назва
Русь мала етнічне розуміння території та народу сьогоднішньої України, а північні землі – це
своєрідні колонії Русі. Тому М. Чубатий вважав, що Русь була переважаючою частиною і
творцем Київської держави – імперії. Від середини ХІ ст. юридичне поняття “Руська земля”
поступово поширилося на всю державу, а поняття “земля” в часи “Руської Правди” було
тотожне з терміном “держава”. Отже, учений зазначав, що в ту добу “Русь була етнічним
поняттям нинішньої України, а Руська земля – поняттям політичним, держави, створеної
Руссю, значить Київської імперії” [3, с. 16].
Окрім того, у статті “The Meaning of “Russia” and “Ukraine” (“Значення назв “Росія” та
“Україна”) учений відзначав, що в етнічній концепції давня Русь була Україною, але ніколи
не була Росією [9, с. 358]. М. Чубатий наголошував, що в дотатарський період термін Русь
охоплював територію сучасної України і на території Русі тоді не було етнічних російських
територій [9, с. 360].
На основі аналізу цих історичних реалій учений зробив висновок, що “Русь, Русин – це
стара наша назва, під якою наш нарід був могутньою державною нацією, власником
могутньої імперії” [6, с. 11–12].
З часів своєї першої появи на арені історії давня українська Київська держава, відома
під назвою Русь, завжди була в тісних стосунках з грецьким світом. Вплив греків на
українців, особливо вплив грецьких колоній, розкиданих по українському берегу Чорного
моря, історичний факт, – підкреслював історик у статті “Ukraine and the Western World”
(“Україна і Західний світ”) [20, с. 151].
У свою чергу, Д. Дорошенко опублікував на німецькій мові працю про історичне
походження та значення слова Русь, Росія та Україна. Автор впровадив у німецьку
термінологію стару назву Русь та вказав її значення спочатку як назви полян, а згодом
сьогоднішньої України. З його думками погоджувався М. Чубатий, відзначаючи у рецензії,
що праця написана в об’єктивному та науковому стилі й це надає їй “лиш більшої вартости
та переконуючої сили” [22, с. 311–312].
М. Чубатий вважав, що етнічною основою давньоруської держави були анти, як перші
історичні предки українського народу. Учений писав, що анти – “це далекі нащадки
наддніпрянських трипільців і недалекі предки історичних русинів, нинішніх українців” [3,
с. 33]. Міркування М. Чубатого про антів знаходимо у статті “The Beginnig of Russian
History” (“Початки російської історії”) [11]. Анти – давня землеробська цивілізація, яка
проживала на території сучасної України більше 2 тис. років і пережила почергові
вторгнення скіфів, сарматів, готів, гунів і аварів. Вони зазнавали сильного впливу грецької
культури, оскільки вздовж узбережжя антів було багато колоній. За свідченнями
візантійських джерел, анти мали демократичну форму правління. Влада їхніх князів була
обмежена радою, що складалася з голів сімей. Вони володіли розвинутим відчуттям свободи
і відчували потяг до мистецтва. Жінки відігравали важливу роль в житті антів, були вільними
і рівноправними з чоловіками. Анти населяли територію по обидва боки Карпат і на схід аж
до Дону. Вони утворювали найцивілізованішу частину держави [11, с. 268].
М. Чубатий стверджував, що анти були розкидані по всій території сучасної України.
Угрупування, подібні до антів, змішуючись із слов’янами, поширились до південних словен,
південних поляків і на захід аж до східного підніжжя Альп [9, с. 361].
Історик погодився з думкою російського археолога П. Третякова, що політичні союзи
антів і склавінів не могли об’єднати у своїх межах усіх слов’янських племен. Поза межами їх
союзів залишилися північні слов’янські племена, які заселяли верхів’я Дніпра та басейну
Вісли, а це була основна територія білорусів і частково росіян [3, с. 33].
Саме тому М. Чубатий зробив висновок, що у поселеннях антів видно не просто
територію, але доволі чітко позначено межі українського етнічного масиву: на півночі – з
майбутніми росіянами та білорусами, на заході – з історичними предками поляків, на сході –
по річці Донець, на півдні – Чорним морем та обома узбіччями середніх Карпат. Отож,
етнічні межі антів VI ст. були такі ж, як межі тих слов’янських племен, що увійшли до
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складу Київської Русі в етнічному розумінні. Це підтверджував навіть російський
радянський археолог Б. Рибаков, який писав, що матеріальні пам’ятки свідчать, що культура,
створена в VI ст. антськими слов’янами, була основою для Київської держави, для багатої і
строкатої культури Київської Русі. Багато що з київського життя Х–ХІ ст. входить своїм
корінням в антську епоху: землеробство, скотарство, рабство, спалювання рабинь на могилі
князя, збірки скарбів та ін. Київські князі Х ст. розмовляли тією ж мовою, що й анти VI ст.,
вірили в того самого бога Перуна, плавали тими самими антськими водними шляхами [3,
с. 33–34].
На основі аналізу цих історичних реалій М. Чубатий стверджував, що поселення антів
не переходило за лісостепову смугу Східної Європи, тобто за північну етнічну межу
українського народу. Тому всі українські історики й археологи і навіть неукраїнські
(Л. Нідерле), з російськими О. Спіцином, Б. Грековим та іншими, індентифікують антів з
безпосередніми предками Русі, русичами-українцями. Б. Греков чітко стверджував, що
територією антської культури є смуга українського чорнозему і перехідна смуга лісостепу,
тобто основна етнічна територія українського народу [3, с. 34]. Російські вчені М. Погодін і
О. Шахматов теж визнавали, як відзначав М. Чубатий, що анти – це перш за все предки
населення сучасної України, але вони бездоказово хотіли їх вважати предками усіх східних
слов’ян. Далі історик наголошував, що анти – “це предки лише українського народу, а їх
поселення покриваються виключно з Київською Руссю, з нинішньою Україною в етнічному
розумінні” [3, с. 35]. Додамо, що і в праці “Українська історична наука (її розвиток і
досягнення)” М. Чубатий наполягав, що анти були перші історичні предки українського
народу і близько 560 р. вони заснували Київ і “десь тоді дали початок першій державі над
середущим Подніпров’ям, яка вже відома в історії” [6, с. 22].
Розглядаючи середньовічний період української державності, М. Чубатий ділить його
на час існування Київської Русі і Київсько–Руської імперії. Перший період починається з
VІ ст. (анти тоді влилися в плем’я полян) і закінчується в Х ст. за князювання Олега, Ігоря,
Ольги і Святослава. Другий період – аж до 1169 р. (знищення Києва А. Боголюбським) з
тим, що майже половина земель Київсько–Руської імперії залишалася об’єднаною з
Галицько-Волинським князівством до 1349 р. [7, с. 70].
На переконання вченого, немає сумніву, що початком історичних часів українського
народу була Київська Русь, як державний організм, створений антськими слов’янами.
Навколо Київської Русі почали об’єднуватися всі інші етнічно споріднені племена. Отже, до
неї як одноетнічної держави приєднувалися території з населенням зовсім іншого
походження, економічного та духовного життя і нижчої цивілізації. Вчений відзначав що
Київська Русь стала засновником Київсько–Руської імперії, котра складалася в основному з
Київської Русі та колоніальних територій [3, с. 45].
Варто наголосити також на важливому, на нашу думку, аспекті поглядів М. Чубатого
щодо етногенезу українського народу. Історик вказав, що одночасно з політичним розпадом
Київсько–Руської імперії у ХІІ ст. назва Русь поширилася на захід і в середині ХІІ ст. Волинь
стала також частиною Русі. Отже, вкінці ХІІ і на початку ХІІІ ст. Галичина стала частиною
Русі, коли галицько-волинський князь Роман Мстиславович, зайнявши Київ, проголосив себе
“самодержцем всея Руси”. З того часу і Галичина вважалась частиною Русі й брала активну
участь у захисті всієї держави від степовиків у битві біля Калки (1223 р.), і пізніше
неодноразово від татар. На той час закінчилося формування українського народу [3, с. 63].
Таким чином, М. Чубатий доводив, що Київська Русь – це одне, а дещо інше Київсько–
Руська держава. Безперечним є те, що на території Київсько–Руської імперії зародилися і
розвивалися три східнослов’янські народи, але не на території Київської Русі. Свою методу
етногенезу на прикладі українського народу М. Чубатий застосовував до процесу
формування російського і білоруського народів.
Історик зазначав, що територією поселення предків білорусів була західна частина
лісової смуги Східної Європи від початків верхнього Дніпра, верхньої Двіни і Німану, тобто
на півдні та південному заході від валдайського межиріччя. Смуга лісів створила для них
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інші умови життя, ніж для русинів-українців. З антами стикалися білоруські племена на
Прип’яті. Він вважав, як і автор “Повісті времених літ”, що центральним плем’ям
білоруського народу було плем’я кривичів, в яке влилися племена радимичів і дреговичів.
Приєднання білоруських племен до Київської держави відбулося проти їх волі, і через це
територія кривичів, радимичів, дреговичів була територією щорічного насильного збирання
податків експедиціями київського князя [3, с. 88–89].
Аналізуючи історичні обставини, М. Чубатий зазначав, що найпізніше з трьох
східнослов’янських народів почав формуватися російський народ, який був відомий в Європі
до Петра І як народ московський, котрий є зараз найчисельніший серед слов’янських
народів, а зародився зі змішування східнофінських племен зі слов’янами, що колонізували
землі широко розгалуженого верхів’я Волги. Історик погоджувався з думкою російських
археологів В. Горстена, А. Альохової, Є. Горякової, української дослідниці П. Єфименко, що
фінські племена заселяли дану територію ще в часи палеоліту. У “Повісті времених літ”
фінські племена називались “весь”, “меря”, “мурома”, “мордва”. Слов’яни колонізували
фінів, змішувалися з ними і зовсім їх послов’янили, тобто створили нову слов’яно-фінську
расу на сході Європи [3, с. 93].
Рецензуючи виступ Е. Боршака на ІХ Міжнародному з’їзді істориків у Парижі,
М. Чубатий погоджувався з вченим, що населення власне сучасної Росії в період Руської
Імперії складалося зі слов’ян і фінів, і лише у ХІІ ст. під впливом культури Київського
центру воно почало формуватися в окрему національну єдність – російський народ [10,
с. 186].
Наступною тезою М. Чубатого було те, що предки росіян проживали у смузі суцільного
лісу і спочатку займалися тільки мисливством і рибальством, що мало вплив на формування
їх своєрідної психіки, відмінної від психіки антів. Вони були протилежним типом “до
м’яких, поетичних індивідуалістів, антських слов’ян Київської Руси–України” [3, с. 94].
Загалом історик відзначав, що, незважаючи на поверхневі впливи слов’янської культури
Київської Русі на росіян, їхній цілком інший етнічний характер спричинив швидкий розрив з
Києвом і заснування окремої нації, яка психологічно і духовно відрізняється від української
[9, с. 361].
М. Чубатий обґрунтував, що сучасні дослідження з антропології і давньої історії
Східної Європи показують, що ці два різні національні типи, Московія та Україна, існували
задовго до татарської навали у Східній Європі у ХІІІ ст. Антропологічно, московіти –
росіяни – це тип, повністю відмінний від українців. Лише давня українська цивілізація, яка
домінувала на всіх територіях Київської Русі, надала поверхневу схожість мешканцям
басейну Дніпра і тим, хто проживав вздовж верхньої течії Волги. Напад татар і різне
ставлення України і Московії до нападника лише послужило поглибленню існуючих базових
відмінностей між двома народами [20, с. 146–147].
Спробуємо прослідкувати різницю психології двох народів по реакції на татарську
навалу 1240 р. Безсумнівно, зауважував М. Чубатий, що 200 років татарського ярма
відчужили росіян не тільки від українців, але також і від Європи. Росіяни покірно
підкорилися татарській владі і це зблизило їх з Азією, тобто Московія увійшла в сферу
азіатської культури і стала Євроазійською державою. Русь–Україна, в свою чергу,
залишалася вільною своїм волелюбним традиціям, шукала союзу з Заходом і завжди
проводила оборонні війни проти азіатських орд, встановлюючи солідарність з Європою.
Українці були твердинею європейської цивілізації і християнства впродовж тих небезпечних
часів [9, с. 362; 20, с. 152].
Принагідно, М. Чубатий, акцентує на думках з цього приводу російського письменника
другої половини ХІХ ст. О.К. Толстого в історичній повісті “Князь Серебряный”. Він
характеризуючи ментальність Русі–України та Московщини на фоні ставлення до татар
зауважував, що “...одна Русь має коріння в універсальній, європейській культурі і у неї ідеї
добра, честі і свободи такі, як на Заході. Проте друга Русь – Русь темних лісів, тайги тобто
тваринна, фанатична монголо-татарська Русь, яка зробила своїм ідеалом деспотизм та
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фанатизм. Друга зросла на духовних руїнах Києва. Київська Русь була частиною Європи, а
Москва довго залишалась запереченням Європи” [3, с. 100–101; 9, с. 361–362; 20, с. 146].
М. Чубатий показав, що перша держава росіян сформувалася і “пішла своїм шляхом” до
власної політичної і культурної незалежності від Києва, який виконав таким чином свою
роль в окультуренні росіян на початковому етапі їхньої історії. На думку вченого, злиття
примітивних культур слов’янських і фінських племен, що проживали на цих територіях, і
давньої української культури Києва дало світові новий народ – суздальців (московитів) або,
як вони потім себе назвали, росіян. ХІІ століття стало століттям народження нової нації у
східній Європі [11, с. 272].
Учений говорив також про об’єктивні причини, через які Москва зайняла провідне
становище на північному сході Європи. Це випливало з того географічного розташування,
яке визначило Москві центральне, провідне місце у формуванні московського народу.
Водночас розташування Москви на межі слов’янського і фінського народів призвело до їх
змішування і з них “вийшов сильний нарід, здібний збудувати централізовану державу і
потім імперію” [3, с. 104].
Таким чином, М. Чубатий доводив, що кожен із трьох східнослов’янських народів мав
свій власний історичний розвиток ще в часи Київсько–Руської імперії, і зазнав різних впливів
від свого оточення. Що ж до українського народу то на його духовний і матеріальний
розвиток вирішальний вплив мали “природа його землі, впливи передньоазійських іранських
народів та грецький античний світ позитивними та негативними рисами його цивілізації” [3,
с. 125]. Вчений доводить, що такого оточення ніколи не мали і під такими впливами ніколи
не перебували навіть прапредки росіян і білорусинів [3, с. 125]. М. Чубатий стверджував, що
на формування російського народу впливала природа суцільної лісової смуги верхів’я Волги,
а пізніше – його вихід Волгою у широкий світ західної Азії. Могутній вплив мало расове
змішування фінів і слов’ян, а також безпосереднє панування татар над росіянами впродовж
двохсот років. Відповідно на духовний і матеріальний характер білорусів мали вплив
природа Прибалтики і давні зв’язки з її сусідніми народами, як у часи Литовської держави,
так і пізніше у польсько-литовській федерації [3, с. 126].
Отже, М. Чубатому вдалося здійснити ґрунтовне наукове дослідження, створити власну
концепцію етногенезу українського народу у контексті формування й двох інших
східнослов’янських народів. Дослідження вченого ґрунтувалося на багатогранній історичній
та філологічній підготовці. У ряді своїх праць М. Чубатий аргументовано вступив у дискусію
з радянськими науковцями, де аргументовано доводив безпідставність тверджень радянської
історіографії про Київську Русь як “колиску трьох братніх народів” з єдиною давньоруською
народністю, мовою та культурою. Концепція М. Чубатого опиралася на джерела та
досягнення української історіографії, зокрема праці М. Грушевського, що дозволило вченому
зробити наступні висновки:
1. Три східнослов’янських народи, згодом нації – українська, російська та білоруська,
окремо формувалися з етнічного субстрату того населення, яке проживало на нинішніх
територіях цих трьох націй принаймні від епохи неоліту. Археологія обґрунтовує, що рідко у
світі траплялася впродовж тисяч років така стабільність населення [3, с. 132];
2. У самостійному формуванні кожної з трьох східнослов’янських націй мали вплив три
фактори: а) географічна будова східноєвропейського простору; б) зв’язки населення того
простору з сусідами; в) відмінність їх етнічних субстратів від передісторичних часів [3,
с. 132];
3. Вагомим чинником, який відіграв чималу роль у формуванні трьох
східнослов’янських націй, була східноєвропейська система рік, зокрема Дніпра, Волги,
Дністра, Дону та балтійських рік Двіни і Німану [3, с. 132];
4. Найраніше з трьох східнослов’янських народів почав формуватися народ русинівукраїнців на просторі степової та лісостепової смуги на північ від Чорного моря, по обидва
боки середнього та нижнього Дніпра. Прапредками етнічного субстрату, з якого
сформувався український народ, було населення трипільської культури, яке жило на
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середньому Подніпров’ї від часів неоліту і створило тут рільничо-скотарську цивілізацію
вже на переломі ІІІ та ІІ тисячоліть до нашої ери [3, с. 132–133];
5. Вперше як одноетнічний слов’янізований масив на історичній арені в VI ст. були
предки українців під назвою антів, розселених майже на тих самих просторах
чорноморського степу та лісостепу, що їх сьогодні займає український народ. Культура антів
мала, з одного боку, ознаки старого трипільського населення, а з другого – ознаки
історичних русинів-українців [3, с. 133];
6. Князь полян Кий, збудувавши укріплення проти степовиків, заснував Київ (близько
560 р.) і дав початок першому державному організмові українського народу, а впродовж VІІ
та VІІІ ст. творились інші державні організми на землях антів: Озівська або Тмутароканська
Русь на південному Сході та Дулібський Союз на західних антських землях [3, с. 133–134];
7. Не підлягає сумніву, що Київська Русь, як державний організм, створений антськими
слов’янами, – це початок історичних часів українського народу [3, с. 45];
8. У кінці VIII ст. з’явилася перша назва Русь (мабуть, аланського походження), яка
стосувалася Тмутароканської Русі; невдовзі ця назва перейшла до Київської або Полянської
Русі. Можливо, що й перші варязькі загони, що у VIII ст. прибували на землі антів, мали
назву “руотсі” – руси [3, с. 134];
9. Дещо пізніше почав формуватися етнічний масив сучасного білоруського народу у
західній частині смуги суцільного лісу у верхів’ї та середині Двіни і Німану, а також верхів’ї
Дніпра. Культура цих слов’ян була нижчою від культури антських слов’ян степової і
лісостепової смуги [3, с. 134];
10. З нинішніх трьох східнослов’янських народів хронологічно останнім став
формуватися російський народ, названий в українській мові також московським. Етнічним
субстратом нинішніх росіян стало фінське населення, яке досить рано прибуло у верхів’я
Волги та системи її приток із Середньої Азії. Фінське населення проживало у східній частині
смуги суцільного лісу вже від неолітичних часів, займаючись мисливством і ведучи
примітивне життя впродовж багатьох століть, в той час коли в степовій та лісостеповій
смугах півдня процвітала порівняно висока цивілізація [3, с. 135];
11. В середині ХІ ст. український народ був уже сформований [3, с. 136];
12. Поняття “земля” у правових творах тих часів та у літописах тотожне поняттю
держава [3, с. 138];
13. У другій половині ХІІ ст. у верхів’ях Волги Володимирсько-Суздальська держава
була політично, економічно та духовно так далеко відчужена від Київської Русі, що її важко
вважати за частину Руської землі. На переломі ХІІ та ХІІІ ст. там утворився новий
суздальсько-володимирський народ, що став ядром московського або російського народу [3,
с. 139];
14. Створена в Радянському Союзі теорія про існування “единого прарусского народа”
впродовж ІХ–ХІ ст. на всій території Руської держави, як єдина доктрина щодо формації
трьох східнослов’янських народів, позбавлена будь-якої наукової підстави [3, с. 140].
Ці висновки М. Чубатого викликали заперечення з боку радянських істориків. Як
правило українська радянська історіографія критикувала М. Чубатого у зв’язку з
публікаціями присвяченими критиці
М. Грушевського та інших “буржуазних
націоналістичних істориків”. Так, після ХІ Міжнародного конгресу істориків у Стокгольмі
радянський дослідник А. Кольчук, назвав М. Чубатого “націоналістом”, “фальсифікатором”,
“стовпом буржуазної історіографії” в “Українському історичному журналі” (1961 р.) [23,
с. 140].
Історик В. Шушарін у 1964 р. піднявся до дискусії з М. Чубатим у праці “Современная
буржуазная историография Древней Руси” [24], цитуючи його 13 разів та захищаючи тезу
про існування “центральної держави в період Київської Русі”. В. Шушарін заперечував
твердження М. Чубатого про федеративну структуру імперії, оскільки федеративність
імперії в кінцевій стадії підтверджувала висновок М. Чубатого про багатонаціональність
Русі і тим самим заперечувала існування “центральної структури держави та витворені в
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тому часі “праруські народності”. В. Шушарін писав: “У Чубатого також “форма федерації”
під проводом київського князя. Автор, як і більшість українських буржуазних
націоналістичних істориків, заявляє себе антинорманістом. Але це не перешкоджає йому
говорити про встановлення варягами союзу “малих держав” в Київській Імперії Русі” [24,
с. 207]. Проте питання федеративної структури Київської імперії було вперше висловлене
М. Костомаровим у “Книзі буття українського народу” та праці “Дві руські народності” і
відтак загально прийнято українськими істориками, які визнали багатонаціональність імперії
за незаперечний факт, зафіксований в усіх доступних хроніках та джерелах.
Як бачимо, форма і стиль дискусії В. Шушаріна були витримані на академічному рівні,
тоді як радянські автори другої половини 60-х років ХХ ст. більше схилялися до політичної
полеміки з радянським жаргоном. Дуже часто дискусія підмінялася ярликовими штампами і
навіть лайкою. Емоційна нетерпимість радянської історіографії не обминула також видань
АН СРСР. В. Іллеріцкій і І. Кудрявцев беззаперечно твердили, що праці М. Грушевського є
фальсифікацією історії, антинаукова схема якої
найкраще віддзеркалена в його
багатотомовій “Історії України–Руси” і в “Нарисах з історії українського народу” [25, с. 488].
Автори не пояснювали причини членства академіка М. Грушевського в Академіях Наук
СРСР і Української РСР, які в минулому йому були надані. Логіка їхнього розуміння
зводиться до бажання проголосити не тільки М. Грушевського “фальсифікатором історії”,
але і його послідовників, зокрема М. Чубатого.
Відомому українському радянському вченому, етнографу, історику К. Гуслистому
також було доручено виступити проти цілого ряду українських діаспорних дослідників, у
тому числі і М. Чубатого. Цій проблематиці присвячена його стаття “Про буржуазнонаціоналістичні перекручення у дослідженнях етногенезу українського народу” [26, с. 41–
51]. Значна частина роботи присвячена аналізу праці М. Чубатого. У характеристиці
К. Гуслистого історик М. Чубатий, який прожив все своє життя в бідності, став “буржуєм” і
“націоналістом” незважаючи на те, що він ніколи не був членом Організації Українських
Націоналістів, і взагалі був безпартійною та толерантною людиною. К. Гуслистий в догоду
радянським штампам стверджував, що розуміння історії М. Чубатим є “вигадкою
націоналістичного фальсифікатора”, а твердження про “різне етнічне походження
українського і російського народів” в оцінці діаспорного історика є “безглуздою вигадкою”.
К. Гуслистий аргументував власний висновок тим, що марксизм довів походження
російського й українського народів від єдиного східнослов’янського древньоруського
етнічного кореня, визначив спільність їх етнічного розвитку та історичної долі, найтіснішу
близькість і спорідненість антропологічного складу, а також характерів, мов і культури [26,
с. 41]. Свої “безпомилкові” твердження він підсилював обов’язковими для таких творів
цитатами класиків й істориків сталінської епохи. Водночас К. Гуслистий у контексті критики
М. Чубатого “зрадниками батьківщини” називав Я. Пастернака, С. Смаль-Стоцького,
В. Щербаківського, М. Міллера. К. Гуслистий критикував М. Чубатого за його
стокгольмську доповідь, зокрема за те, що він привселюдно заявив про власну
приналежність до школи М. Грушевського.
Напевно в силу існуючих ідеологічних стереотипів, К. Гуслистий зазначав з приводу
концепції М. Чубатого, що він нібито без належної наукової аргументації, всупереч
історичним фактам, стверджував про цілком окреме формування кожного з трьох
східнослов’янських народів – українського, білоруського і російського – і про формування
цього етнічного субстрату з того населення, яке проживало на нинішніх територіях цих трьох
“націй” принаймні від доби неоліту. При цьому він заявляв, що найраніше сформувався
український народ, прапредками етнічного субстрату якого були трипільці, а його першими
історичними предками – анти, з часів появи яких Київ, мовляв, “був постійною столицею
українського народу” [26, с. 47].
Цитуючи окремі сюжети з творів М. Чубатого, на жаль, К. Гуслистий супроводжував їх
висловлюваннями та коментарями, на зразок: “старі антинаукові тези”, “антиісторична
концепція”, “вигадана українська безклясовість” [26, с. 41–51].
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Закінчив статтю К. Гуслистий пропагандистськими лозунгами того часу, стверджуючи,
що завдання радянських істориків полягає у посиленні викриття реакційних концепцій
націоналістичних запроданців, які створені у дусі “антикомунізму” і “антисовєтизму”.
“Готуючись до знаменної події в житті нашої багатонаціональної Батьківщини – XXIV з’їзду
КПРС, зауважив К. Гуслистий, – етнографи докладуть усіх зусиль, щоб ще більше
підпорядкувати свої дослідження практиці комуністичного будівництва, розвиткові культури
комуністичного суспільства” [26, с. 51].
Однак на цьому “розвінчування” М. Чубатого не закінчилося. У 1973 р. з’явилася стаття
київського історика М. Котляра “Проти буржуазно-націоналістичних перекручень спільного
історичного минулого російського, українського та білоруського народів, ІХ–XV ст.” [27,
с. 3–14]. На відміну від К. Гуслистого, він менше користувався ярликовими образливими
висловами, але висновки робив у стилі існуючої радянської схеми. Найбільше уваги
М. Котляр присвятив праці М. Чубатого “Княжа Русь–Україна та виникнення трьох
східнослов’янських націй” [3], яка стала предметом активного зацікавлення радянських
істориків. Наведемо висловлювання М. Котляра, які ілюструють його ставлення до
М. Чубатого: “З погляду сучасної науки неприйнятною є вже сама назва книжки Чубатого –
“Княжа Русь–Україна”, – бо нею ставиться знак рівності між Київською Руссю і Україною як
тотожними і одночасними явищами, тоді як насправді перша передувала другій, і головне, –
з Давньої Русі вийшов не тільки український, а й російський та білоруський народи. Навіть у
назві книжки М. Чубатий не виявив оригінальності” [27, с. 4]. І далі М. Котляр продовжував,
що буржуазно-націоналістичні “українознавці” хибно пишуть, що народність Київської Русі
була українською в культурному відношенні, тому ці слова є провокаційним намаганням
показати культурний процес українського народу у відриві від аналогічних явищ російського
та білоруського народів [27, с. 5]. Радянська історична наука стояла на засадах, що ніякого
розпаду Давньоруської держави та її народності взагалі не було, а натомість відбулося
розчленування Київської Русі на дрібніші князівства і землі внаслідок поглиблення процесів
феодалізації. Через це й відбулося розділення єдиної раніше давньоруської народності на
три східно-слов’янські. Що ж до М. Чубатого, то його концепція ґрунтувалася на висновках
Я. Пастернака, який стверджував, що серед населення вже в епоху трипільської культури він
бачить “основоположників українського народного мистецтва”. Відповідно М. Чубатий
писав, що “трипільці були предками самих лише українців” [27, с. 9]. М. Котляр критикував
М. Чубатого за переконання, що начебто племена антських слов’ян в ІІІ–IV ст. н. е. “мали
єдину спільну праукраїнську мову” [27, с. 11]. Закінчив М. Котляр свою статтю висновками:
“… російська, українська й білоруська народності є гілками одного дерева – давньоруської
народності… Радянська історична наука завжди давала й даватиме належну відсіч
ідеологічним підступам буржуазно-націоналістичних псевдо-вчених” [27, с. 14]. Ось такою
була оцінка праці М. Чубатого. Ще більш оціночно і без вживання ярликових образливих
висловів до творів М. Чубатого підійшов російський радянський дослідник В. Шушарін.
Прізвище М. Чубатого у творах радянських авторів згадувалось і в контексті так званої
“боротьби з буржуазним націоналізмом”. Прикладом такого зразка творів є книга
Ю. Римаренка “Буржуазний націоналізм та його “теорія” нації” (1974 р.), де автор писав, що
наперекір історії націоналістичні автори намагаються в наші дні стверджувати, що Київська
Русь була початком “епохи українського державного життя”, витвором “українського єства”,
однієї тільки української народності, яка існувала окремо ще з найдавніших часів і у добі
древньоруської держави панувала над усіма східнослов’янськими землями [28, с. 281].
Вже в період незалежної Української держави такого зразка твори були розвінчені у
публікаціях історика О. Полянського, який зазначав: “новітні досягнення українських
істориків, археологів, етнографів, антропологів, мовознавців та літературознавців дають
підстави науково заперечити такі твердження” [29, с. 45–47].
Одночасно О. Полянський відзначав про розуміння М. Чубатим проблеми змагання за
спадщину Руси–України, яка з різних причин, є однаково важливою як для української
національної історіографії, так і для російської.
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Високо оцінив і підтримав висновки й значення праці М. Чубатого “Княжа Русь–
Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй” відомий історик О. Домбровський.
У рецензії на неї в “Українському історику” (1964 р.) [30], він відзначав, що науково скелет
праці правильний і, з’ясувавши дефініцію таких термінів як “Русь” і “Руська земля”, автор
присвятив багато уваги антропогеографічним і геополітичним факторам, зовсім різним у
процесі формування тих трьох народів – українського народу (кліматично лагідний південь,
степ, лісостеп, середземноморські культурні впливи, в першу чергу грецькі) та зокрема
московського народу (суцільний ліс, багнисті терени, холодне підсоння, жорстокі умови
життя, фіно-алтайські впливи). О. Домбровський погоджувався з висновками М. Чубатого
про те, що ріки теж відігравали велике значення у розвитку цих народів. Отже, різнорідність
антропогеографічних і геополітичних факторів призвела до становлення зовсім різних типів
згаданих народів, тобто діаметрально різних, коли говорити про український і російський.
Суцільна смуга пралісів була довгими віками непрохідною перепоною між українськими
півднем і фіно-московською північчю, де фінські племена творили первісну, головну етнічну
субстанцію, до якої згодом долучилися і слов’янські племена, реалізуючи в той спосіб
процес походження московського народу. “У формації білоруського народу взяли участь
балтійські етнічні елементи та слов’янські”, – підтверджував думку М. Чубатого
О. Домбровський [30, с. 49]. Він рекомендував М. Чубатому доповнити, розширити і
перевидати працю, тоді, на його думку, вона стане тим фундаментальним твором, яким автор
забезпечить собі міцну “пам’ять і вдячність серед майбутніх наших істориків” [30, с. 50].
В іншій, невеликій за обсягом, але не менш цінній праці “Київська Русь в нових
совєтських та польських дослідах” М. Чубатий піддав критиці погляди радянських
джерелознавців, які стосувалися тез ЦК ВКП до 300-ліття возз’єднання України з Росією,
що були видані з нагоди 300-ліття Переяславської угоди, яку “совєтська влада постановила
перетворити на велике торжество “об’єднання українського народу з російським в одній
державі” [19, с. 465].
Погляди М. Чубатого у цій історичній площині були діаметрально-протилежнимивід
висновків
радянських істориків Д. Лихачова,
М. Державіна,
А. Арциховського,
Р. Третьякова. В цей же період польський історик Генріх Пашкевіч у контексті аналізу
проблеми М. Чубатого, зробив важливий висновок, що зібраний ним археологічний,
палеографічний та документальний матеріали з історії Київської Руси створює широкі
можливості для українських істориків середньовіччя та надзвичайно широкий ґрунт для
появи синтези, щоб довести існування національно свідомого українського народу, як
окремої етнічної та культурної нації вже в ХІ ст. Навіть Б. Рибаков у своїй найновішій праці
“Образование древнерусского государства” змушений був стверджувати, що найстаріше
організаційне ядро київсько-руської нації створилося на території України, яка вже в ХІІ ст.
була відокремлена від інших частин східньої слов’янщини і це була найдавніша поява
української нації. Б. Рибаков, в цілому відкидаючи концепцію М. Чубатого стосовно
найдавнішого слов’янського часу і періоду Київської Русі, водночас погоджувався з
окремими її положеннями. Значення ж праці М. Чубатого для української історіографії
полягало в тому, що вона стала вагомим внеском у створення узагальнюючої роботи з історії
східного слов’янства і Київської Русі. Ось чому М. Чубатий стверджував: “... на українську
синтезу Київської Руси жде український народ; її він потребує нині зокрема більше, ніж коли
інде” [19, с. 478].
Особливо важливе значення у контексті сучасного історіомислення мають оцінки
М. Чубатого національно-визвольних процесів на українських землях середини XVII ст. та
його висновки стосовно ролі Б. Хмельницького в національній історії. У статті “Bohdan
Khmelnytsky, Ruler of Ukraine” (“Богдан Хмельницький, поводир України”) [31], автор писав,
що незважаючи на трагічні наслідки Переяславської угоди, Б. Хмельницький був справжнім
визволителем українського народу, рятівником української нації, тому що він утвердив її
національне існування як політичної і культурної єдності. Історик наголошував:
“...Б. Хмельницький намагався виправити помилку Переяславської угоди Шведсько-
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Українським союзом (1657 р.) і помер, коли між Україною і Росією була величезна тріщина”
[31, с. 197].
Уся наступна історія розглядалася М. Чубатим під кутом зору боротьби українських сил
за відміну цієї угоди. Учений мав надію, що наступний етап української історії буде
пов’язаний із зниженням колоніальної імперії і що сучасне покоління українців зможе
утвердити свої права на свободу, демократію і незалежність, і як розвинена країна, Україна
зіграє свою роль у сучасному світі [31, с. 204]. У своїх численних роботах М. Чубатий
неодноразово висловлював побажання, “щоб Україна стала незалежною нацією у
Європейській сім’ї” [9, с. 364]. Адже “почуття солідарності з західною Європою є головною
рисою українського народу” [9, с. 362]. Окремою темою наукових зацікавлень М. Чубатого
стала історія Закарпаття, яке М. Чубатий вважав невід’ємною складовою частиною України.
Він постійно цікавився проблемами Карпатської України і розглядав її як українську етнічну
територію. А. Штефан у статті “Микола Чубатий і карпатські українці” цитував слова
професора: “Приємно було мені пізнати угро-русинів. Вони такі самі українці, як наші бойки
з Поділля” [32, с. 207].
М. Чубатому належать також ряд оглядів і рецензій, присвячених історії України в
цілому та походженню українського народу, зокрема. Так, вчений у рецензії на книгу “Нарис
з історії України”, авторами якої були радянські історики К. Воблий, К. Гуслистий,
М. Петровський та інші, зазначав, що видання не є достатньо об’єктивним і чітко відбиває
нову епоху внутрішньодержавних і зовнішньодержавних радянських справ. У ній
М. Чубатий не погоджувався з поглядами радянських авторів, які дотримувалися думки, що
стародавня Київська держава, Русь–Україна, була спільною для українців, росіян і білорусів
й ці народи почали проживати окремо один від одного у XIV–XV ст. Цю теорію не
підтримував жоден з українських істориків, окрім тих, що зв’язані проросійською
ідеологією. Тенденційно-політичними були також погляди радянських авторів, які
розглядали національну історію виключно у зв’язку з історією російського народу. Що ж до
М. Чубатого то він зауважував з цього приводу: “Перший союз частини України з Росією за
часів Б. Хмельницького (1654 р.) був необхідний через війну з Польщею” [33, с. 292].
Водночас в оцінці твору К. Воблого, К. Гуслистого, М. Петровського М. Чубатий звернув
увагу не тільки на негативні, а й на позитивні сторони праці. Учений вказав, недивлячись на
досить малий об’єм праці, всього 212 сторінок, це видання мало велику кількість
інформаційних даних про археологію і економіку України, про духовне, культурне життя
українського народу [33, с. 293].
Не менш критично М. Чубатий подав оцінку історії України у своїй рецензії на
підручник “Історія СРСР” за редакцією А. Панкратової [34]. Історик зазначав, що російські
історики ХІХ ст. завжди починали історію Росії з відправної точки, якою було заснування
старовинної української Київської держави. Однак вони трактували це заснування як
виключно початковий етап російської держави. Російська історіографія подавала лише
власну національну історію і залишала осторонь Україну та Білорусію на декілька століть.
Як правило, у XVII ст. російські історики об’єднували українську історію з російською [34,
с. 289]. М. Чубатий звернув увагу, що залежність народів СРСР від росіян було провідною
ідеєю роботи і це поширюється навіть на епохи, коли ці народи не мали відносин з
Московщиною. Таке відношення до української історії перейшло і у радянську
історіографію. Автори уникали використовувати назву “Україна” до українських територій і
називали населення “південноєвропейськими слов’янами” [34, с. 290]. Щодо України, то
підручник містить матеріал, який применшує значення української держави, а з іншого боку
деякі історичні події пропущені, викривлені або трактуються з неповагою до істини [34,
с. 291].
У руслі досліджень Київської Русі у М. Чубатого є відгук на працю Б. Грекова
“Культура Київської Русі”, видану у Москві (1947 р.) [35, с. 397–400]. Діаспорний історик
критикував Б. Грекова за те, що події, описані у книзі, які відбувалися в Україні, подавалися
виключно через призму російської історії [35, с. 398]. Автор анексував, – зазначав
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М. Чубатий, – цілу культуру антів Київської Русі для вигоди Москви і для нього не так
важливо, що вся українська культура є іншою за характером від російської чи московської
культури. Згідно з автором, російська власність складається не лише з “минулого на Дніпрі”,
але й включає західноукраїнські землі Галич і Волинь, на той час території УРСР [35, с. 399].
Ці та інші неприпустимі помилки відзначав М. Чубатий у Б. Грекова.
Отже, важливий внесок М. Чубатого у висвітлення етногенезу українського народу
полягає в тому, що він відкинув існуючі ще від кінця XVIII ст. російські схеми історії
Київської Русі, які розглядали Русь у контексті виключно російської історичної спадщини,
аналогічно вчений підійшов і до радянської схеми, яка розглядала Київську Русь як “спільну
колиску” трьох народів – росіян, українців і білорусів. Погоджуючись у головних висновках
з М. Грушевським, який розглядав Київську Русь ІХ–ХІІІ ст. як першу форму української
державності, М. Чубатий побудував власну концепцію, де княжа Русь–Україна трактувалася
у контексті формування трьох східнослов’янських націй. Монографія М. Чубатого “Княжа
Русь–Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй” залишиться фундаментальною
працею, де реконструйовано тисячолітню історію України, відтворено своєрідність її
історичного шляху. Як бачимо, досліджуючи концепцію про походження українського
народу, а також різноманітні періоди історії України, М. Чубатий проявив широкий діапазон
своїх наукових зацікавлень.
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У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ МИРОНА КОРДУБИ
У статті авторка аналізує історико-славістичну спадщину
видатного українського історика – М. Кордуби в контексті розвитку
національного слов’янознавства наприкінці ХІХ – в першій половині
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огляд.

Д

руга половина ХІХ ст. стала важливим етапом не лише в соціально-економічному
і суспільному житті України, але і в розвитку національної історіографії. Цьому
сприяла поява нових журналів і газет, пожвавлення видавничої діяльності,
заснування культурних і наукових товариств, більшість з яких розпочали видання своїх
праць. З’явилися і більш широкі можливості використання досягнень західноєвропейської
науки, що зробила на той час величезний крок уперед у філології, історії, в розвитку
спеціальних історичних дисциплін.
Зміни в освітній галузі відкрили нові можливості для підготовки кадрів ученихславістів у вищих навчальних закладах і розвитку досліджень проблематики слов’янської
історії. Наприкінці ХІХ ст. слов’янознавство міцно увійшло в систему університетської
історичної освіти. У галузі наукової славістики спостерігалося прагнення до диференціації її
предмету, виокремлення в межах славістичних студіювань окремих наукових дисциплін, що
ознаменувало перехід до більш вузької наукової спеціалізації. Відбулося остаточне
виокремлення комплексу історико-славістичних проблем у самостійний напрям
дослідницьких інтересів істориків України та оформлення історичної славістики як однієї із
складових частин науки про слов’янські народи [1, с. 382].
Вагомим внеском у вивчення проблем історії слов’янських народів та наукової
інтерпретації історико-славістичних досліджень стали праці видатного українського вченого,
громадсько-політичного діяча, учня і послідовника Львівської історичної школи
М. Грушевського – Мирона Кордуби (1876–1947).
Майбутній науковець навчався у Львівському (1893–1895) і Віденському (1895–1898)
університетах. Під керівництвом М. Бідінґера, фахівця із середньовічної австрійської історії,
написав дисертацію “Історія і відносини в Галицькому князівстві до половини ХІІІ ст.” і в
травні 1898 р. здобув у Віденському університеті науковий ступінь доктора філософії [2,
арк.4]. За час своєї педагогічної діяльності працював викладачем історії й географії гімназій
у Чернівцях (1900–1918), Холмі (1940–1941) та Львові (1941–1943), деканом філософського
факультету Українського Таємного університету у Львові (1921–1925), професором
східноєвропейської історії Варшавського університету (1929–1939), завідувачем кафедри історії
південних і західних слов’ян Львівського університету (1944–1947) [3].
М. Кордуба репрезентував українську історичну науку, будучи членом численних
наукових товариств й асоціацій. У першу чергу, українських: Наукового товариства імені
Шевченка, Українського історичного товариства у Чернівцях, Українського наукового
товариства у Києві, Українського наукового інституту книгознавства, а також європейських:
Угорського товариства імені Ш. Петефі, Польського товариства шанувальників історії,
Варшавського інституту дослідження національних справ, Українського Наукового
Інституту у Варшаві, Інституту громадознавства й Українського історико-філологічного
товариства у Празі, Інституту австрійських досліджень [4, с. 146].
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Участь у цих наукових установах, а також постійні спілкування з українськими та
зарубіжними ученими, зокрема з М. Грушевським, І. Крип’якевичем, В. Гнатюком,
З. Кузелею, С. Томашівським, В. Щуратом; В. Ягичем, Л. Нідерле, О. Редліхом,
В. Ваттенбахом, М. Бідінґером та ін. сприяли розширенню наукового світогляду вченого та
збагаченню його інтересів [5, с. 43].
Вагоме значення для поглиблення наукових зацікавлень М. Кордуби, зокрема у сфері
історичної славістики, мала участь його у міжнародних конгресах істориків у Варшаві (1927
та 1933) та Цюріху (1938) [3].
Сьогодні ми характеризуємо М. Кордубу як науковця з широким дослідним полем,
відомого в таких галузях як історія, етнологія, історична географія, джерелознавство,
археографія, бібліографія, мовознавство. Крім того, серед багатогранної наукової спадщини
українського вченого значне місце займають праці зі слов’янознавства, присвячені
актуальним проблемам історії слов’янських народів.
Аналіз наукової літератури свідчить, що досліджуване питання спеціального
висвітлення в українській історичній науці не мало. Досі не стало предметом цілісного
об’єктивного вивчення питання внеску історико-славістичної спадщини вченого у розвиток
української історіографії, зокрема слов’янознавства кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., не
проведено її систематизації. Хоча окремих аспектів досліджуваної проблеми торкалися у
своїх працях В. Масненко [6], О. Купчинський [7], В. і З. Чуприни [8], Я. Серкіз [3; 9],
О. Пріцак [4; 10]. У них знаходимо фактичний матеріал з питань наукових зацікавлень
ученого, співпраці з М. Грушевським та структурами НТШ у Львові. У цьому контексті
окремо слід відзначити дослідження О. Піха, що своїм завданням ставив комплексне
вивчення науково-бібліографічної та критико-рецензійної діяльності М. Кордуби та
опублікував низку статей [11–13]. Аналізуючи цю сферу видатного вченого, поміж інших, в
поле зору автора увійшли й праці зі слов’янської проблематики. Проте недостатнє
висвітлення цієї проблеми та її актуальність вимагають спеціального предметного вивчення.
Виходячи з цього, у даній науковій статті ставимо за мету проаналізувати праці
М.Кордуби, у тому числі бібліографічно-оглядові та рецензійні дослідження, що присвячені
проблемам історії слов’янських народів, а також встановити їх історіографічне значення.
Джерельною базою нашої статті стали опубліковані праці М. Кордуби та неопубліковані
архівні матеріали Державного архіву Львівської області, Центрального державного
історичного архіву України у м. Львові, відділу рукопису Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника НАН України.
Українська історична наука наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. сягнула доволі
високого ступеня методологічної зрілості, щоб спромогтися на серйозні наукові дискусії
щодо походження слов’янських народів, визначення місця їх прабатьківщини та становлення
ранніх держав. Актуальність обраної теми зумовлювалась незадовільним станом вивчення в
історіографії питання характеру давніх слов’ян, їх побуту й звичаїв, що належало до числа
найзаплутаніших у слов’янській науковій літературі. Лише ґрунтовне осмислення цієї
проблеми було головною умовою успішного вивчення первісної слов’янської історії [1,
с. 270].
Новим явищем у розвитку історичної думки в Україні стало посилення уваги науковців
й до розробки проблематики давньої історії західнослов’янських народів. Цей процес був
викликаний: по-перше, переплетінням історичної долі українського й польського народів і
зосередженням чималої кількості джерел для успішного дослідження історії Польщі. Частина
цих документів була видрукувана зусиллями Археографічної комісії НТШ. По-друге,
географічною близькістю України і монархії Габсбургів, до складу якої входили як частина
українських, так і польські, чеські та словацькі землі, що підсилювало інтерес науковців до
цих слов’янських народів [1, с. 272].
Більшість попередників М. Кордуби, зокрема галицькі історики ХІХ ст. –
Д. Зубрицький, І. Вагилевич, І. Шараневич, О. Партицький, котрі “Повість временних літ”
Нестора вважали найдостовірнішим джерелом, дотримувались теорії про наддунайську
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прабатьківщину слов’ян. Наукові підходи їх не відзначались оригінальністю й були значною
мірою запозиченням із чеської, польської, російської та німецької історіографічних традицій.
Жоден із названих авторів не давав вичерпної, науково-аргументованої відповіді на питання
про походження слов’ян. Ця наукова проблема ще наприкінці ХІХ ст. залишалась для
галичан нез’ясованою, а стародавня епоха – найменш дослідженою [14, с. 82].
У поглядах І. Шараневича (який, як викладач М. Кордуби у Львівському університеті
міг мати певний вплив на нього) спостерігаємо дещо суперечливе поєднання елементів
автохтонної та наддунайської теорії походження слов’ян. Визначаючи етнічну
приналежність землеробського населення скіфів, він допускав слов’янське походження
скіфів-землеробів. Так, з його міркувань випливало, що слов’яни мали як автохтонних
(скіфів-землеробів), так і наддунайських предків [14, с. 84].
У своїх дослідженнях з давньої історії cлов’янських народів М. Кордуба з’ясовував
територію первісного поселення слов’ян, аналізував їх міграційні процеси. Характеризуючи
велике переселення слов’янських народів, учений підкреслив його спокійний характер, на
відміну від германського та тюрксько-угорського, “здебільшого це були хвилі етнічних
напливів у незайняті або звільнені місця” [15, с. 3].
Розв’язуючи питання етногенезу слов’янських народів, історик вказав час заселення
західними слов’янами території над р. Лабою. В останньому десятилітті ХІХ ст. серед
австрійських істориків, зокрема Л. Цейса та М. Бідінґера, була поширеною думка, що впродовж
VІ ст. слов’ян над Лабою ще не було, і що з’являються вони тільки під кінець століття [15, с. 2–
3].
М. Кордуба зазначав, що в І–ІІ ст. між Лабою і Віслою вздовж Балтійського моря жили
лише германські племена – руги, варни, гепіди, далі на південь від них – свеви і вандали, ще
південніше – маркомани і квади. Це він вважав тим безсумнівним доказом проти тези
чеських істориків, нібито лужицько-сербські передісторичні поховання мали слов’янський
характер [16, с. 186]. Про це доводять і германські назви рік та міст. Історик переконаний, що
тільки археологічні критерії не можна використовувати при локалізації національностей і
племен [16, с. 187], тому й звертав увагу на важливість топонімічного аналізу. Свої
поселення над р. Одрою і р. Лабою аж до території сучасної Чехії і Моравії, на думку
М. Кордуби, слов’яни мали вже наприкінці V ст. Занепад гунів одразу змінив етнічний склад
Європи. Одночасно германські племена, рухаючись на захід, зайняли романські території і
заклали на руїнах Римської імперії нову державу. Територія над р. Одрою і р. Лабою
спорожніла. Слов’яни, маючи перед собою вільний простір, скористалися з цієї нагоди і в
454–495 рр. перейшли на захід [15, с. 4]. Те, що в 595 р. вони проживали вже біля
Адріатичного моря доводить, що над Лабою слов’яни були задовго до цього [15, с. 3].
Наприкінці міграційних процесів західні й південні слов’яни одержали великий життєвий
простір: на кінець VІ ст. їх поселення простягалися далеко за Лабу, в Альпах доходили аж до
Тироля. Інші слов’янські народи поселилися на Балканському півострові і зайшли аж до
Греції. Однак, як відзначив учений, ще довгий час вони жили звичним побутом, затримавши
свій вічевий устрій і поганську віру, не творячи окремих держав [17, с. 47].
М. Кордуба простежив, що слов’яни з’явилися на історичній карті досить пізно.
Утворення їхніх держав припадає тільки на ІХ–Х ст., тоді як сусідні германські племена
мали вже низку держав з королями, успішними походами і війнами [15, с. 1]. Це викликало
природній інтерес історика до першого центру слов’янської держави у VІІ ст. – князівства
Само, що виник на території сучасної Чехії. У розвідці “Перша держава слов’янська” [15]
М. Кордуба, на основі свідчень франконського хроніста Фредегара та джерел з віденських
архівів, порушує питання етнічного походження Само, розглядає обставини, серед яких
сформувалася його держава, її обсяг та внутрішній устрій. Предметом статті стали також
розселення первісних слов’ян, поява на історичній арені південних й західних слов’ян та їх
стосунки з аварами, боротьба молодої держави з франками [15]. Актуальність цієї розвідки
посилюється тим фактом, що попередники М. Кордуби, зокрема М. Орбіні, М. Ломоносов,
А. Нарушевич та ін. не бачили “особливих національних рис характеру ранніх слов’ян”.
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Подібний погляд на первісну слов’янську історію панував у науці до кінця ХVIII ст. й лише
концепція всесвітньої історії Й. Гердера мала чималий вплив на весь наступний хід
слов’янської історичної науки [1, с. 274]. На переконання І. Собестіанського, праці
слов’янських учених призвели до заперечення творчих можливостей у слов’янських племен і
до поширення в науці німецьких теорій про іноземне походження князівської влади і
держави у слов’ян [1, с. 275]. Цей висновок вченого викликав гострі зауваження частини
фахівців, і лише згодом окремі положення його концепції національних особливостей
характеру й звичаєвого права ранніх слов’ян знайшли підтримку деяких дослідників,
зокрема, як переконаємося далі, і М. Кордуби.
Для нас важливо зупинитись на двох моментах, що розглянув автор розвідки. Перший,
це те, як М. Кордуба трактував етнічність Само, а другий, – наслідки слов’янського бунту
проти панування авар. Ці дві події історик вважав взаємозв’язаними. Мова йде про
заснування самостійної самонської держави та переселення сербів і хорватів на Балканський
півострів [15, с. 8–9]. Вчений відкинув гіпотезу Ф. Палацького, що серби і хорвати тільки в
639 р., втікаючи від Само, прийшли на Балканський півострів. Одночасність обох рухів, а
також обставина, що Констянтин Багрянородний заклав первісні селища сербів і хорватів на
тій території, де потім постала держава Само, не дозволили сумніватися історику, що між
цими подіями є зв’язок. Так, перші їх поселення простягалися за Карпатами, над верхньою
Віслою і на захід аж по Лабу. Але в зв’язку з аварським та франкським ярмом більша частина
сербів і хорватів втекла через Паннонію на Балканський півострів, відтак (на 626 р., час
нападу авар), міцно оселившись на ньому [15, с. 8–9].
Щодо етнічного походження Само, то М. Кордуба доводив його слов’янське
походження. Зазначимо, що на той час поширеною була думка Фредегара, що це був
“перший германин, який дійшов до становища володаря між слов’янськими племенами” [15,
с. 8]. Вчені розходилися з цього приводу. На слов’янському походженні Само наполягали
Ф. Палацький, П. Шафарик, Ф. Успенський, про його франкські коріння говорили німецькі
вчені: Цейс, Бідінґер, Голь, Томек, Губер та ін. [15, с. 2]. Опираючись на етимологію імені,
М. Кордуба виводив його від кореня “сам”, форма якого є повноголосною і часто вживається
у сполученні з іменниками. Наприклад, польське “samo-władca” або російське
“самодержець”. Тому походження цього імені від готського samjan (подобатися), вважав
натягненим [15, с. 9–10]. Про те, що Само – слов’янин доводять і його поганські звички, яких
він дотримувався при дворі і факт багатоженства (Само мав 12 жінок і з ними 22 синів і 15
дочок), що було характерно для руських, польських та інших слов’янських князів [15, с. 10,
19].
М. Кордуба зазначив також про федеративний устрій держави Само [15, с. 19].
Вирішальну роль у створенні найдавнішої слов’янської держави дослідник відводив
зовнішнім факторам – військовим зіткненням між місцевими слов’янами й аварами. За
спостереженням історика, упродовж 35 років правління Само чехи і морави постійно
ворогували з аварами. Стосовно останніх, то вчений підкреслив їх жорстокість, постійне
використання слов’ян у своїх військових походах та на будівництві [15, с. 6–7].
У контексті загальнослов’янської історії М. Кордуба намагався розв’язувати й
проблему етногенезу українського народу. Вчений – прихильник думки про східну
прабатьківщину слов’ян та переконаний, що Східна Європа була центром розселення усіх
індоєвропейських народів [16, с. 186]. За його теорією, з давніх-давен слов’яни жили на
просторих землях Східної Європи, між ріками Дніпром і Волгою. Коли германські й монгольські
племена почали відступати на захід і південь, руські розмістилися на великому просторі від
Карпат до Кавказу, від Чорного моря до витоків р. Дніпра. У V–VI ст. заселили вони також і
Буковину, і сучасну Молдавію аж до верхів’їв р. Дунаю [18, с. 53; 19, с. 11]. Предки сучасних
поляків і чехів пішли вздовж північного узбіччя Карпат через Галичину далі на захід і
поселилися вздовж р. Лаби [19, с. 10]. Південні слов`яни: словенці, серби, хорвати і болгари –
повернули більше на південь, залишаючи семигородську височину праворуч [19, с. 10–11].
Малоправдоподібним вважав історик те, що вони йшли через Карпати і Угорщину на південь
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[16, с. 187]. Найбільш автохтонними М. Кордуба назвав східних слов’ян: “племена, з яких
витворився відтак руский і московський нарід, остали найдовше на старих оселях слов’ян і
мало брали участі в мандрівці, не покидали своїх давніх земель і захоплювали лише коло
себе поблизькі землі” [19, с. 11].
Безпосередньо з проблемою етногенезу східних слов’ян пов’язане питання походження
Київської Русі як етнічного, географічного й державно-політичного утворення. В нагоді тут
стане праця М. Кордуби “Найновіші теорії про початки Русі” [20]. У ній вчений порушив такі
концептуальні питання, як виникнення етноніма “Русь”, роль норманського чинника в
давньоруській історії, етнічної приналежності Русі, критично оцінив концепції М. Ростовцева,
П. Смирнова, В. Мошина, А. Погодіна, Г. Бараца, В. Пархоменка, К. Фріцлера про найдавнішу
історію східних слов’ян.
М. Кордуба обґрунтовував автохтонне походження терміну “Русь”. Він не шукав його
генези у Фінляндії (відоме ruotsi), Індії (ріка Рось від старої назви Волги у східноіндоєвропейських мовах – санскриті, зенді, староперській – відома під назвою Rasa, Raha =
пливуча вода, ріка), чи Скандинавії (чуже “о” виступає як “у” в слов’ян, а “і”, “и” – ще не
ставало “ь”, “ъ”). Ще менш правдоподібним вважав здогад В. Пархоменка, що назву Русь
поляни принесли зі своєї приазовської прабатьківщини, де їм її накинули греки з біблійної
традиції про Ґоґа, Маґоґа та князя Рос [20, с. 1089, 1096].
М. Кордуба пов’язував назву Русь із землею полян: “поляни заснували державу, яку
назвали Русию, а їх город Київ над Дніпром став столицею тої держави” [19, с. 11]. Зв’язок
цієї назви з Київщиною підтверджують також географічні назви рік Рось або Русь, Росава,
літописна назва області над обома цими ріками – Поросся, село Русанів тощо [19, с. 2].
Більше того, дослідник висунув гіпотезу, згідно з якою назва Русь є збірною: “якщо від
прикметника чорний маємо збірну назву чернь, від зелений – зелень, то чому б, – запитує
М. Кордуба, – від слів руса, русе (коса, волосся), які так часто згадуються в українських
народних піснях, не могла б з’явитися збірна назва русь для означення військово-купецьких
відділів, дружинників, в яких первісно могли переважати блондини?” [20, с. 1096].
У свою чергу, М. Кордуба розрізняв термін Русь у його вузькому (прив’язування тільки
до землі полян та київської столиці) і широкому значеннях: для окреслення усієї федерації
східноєвропейських держав, в яких володіли нащадки Володимира Великого, чим не
ототожнював назву Русь лише з Україною [21, с. 428]. У цьому випадку вчений посилався на
“Літопис” Нестора, де ця назва не вживалася тільки для окреслення південної Русі в
протиставленні до північної [22, с. 903]. Тому М. Кордуба назвав хибними висновки
С. Смаль-Стоцького, що територія, яка лежала за межами південної Русі – це вже не Русь, а
тільки “руське”, тобто приналежне до Русі, і що там жили не русичі, а руськії [21, с. 428].
Не менш дискусійним виявилося норманське питання. Вбачаючи у стародавніх варягах
представників германського світу, воно розглядалося як складова частина дискусії про місце і
роль германського фактора у слов’янській історії. Ставлення до германізму не втрачало своєї
актуальності у тогочасному суспільно-політичному житті, особливо після Першої світової
війни завдяки працям М. Ростовцева, П. Смирнова, В. Мошина, А. Погодіна, В. Пархоменка,
К. Фріцлера. Тому дискусія з приводу участі норманів у процесі давньоруського
державотворення зумовлювалася як науковим, так і соціальним інтересом.
Власне, питання виникнення Київської Русі М. Кордуба вважав одним з найскладніших в
історії України у зв’язку із суперечкою між істориками-норманістами, що спиралися перш за все
на літописи й головну ініціативу творення Київської держави приписували скандинавським
норманам, і антинорманістами, позицію яких підтримував учений, що виводили ґенезис Русі від
інших чинників, приписуючи державотворчу роль місцевому східнослов’янському населенню,
зокрема полянам [23, с. 58].
У своїй аргументації норманського питання М. Кордуба опирався передусім на
лінгвістичні та історико-географічні джерела. Як аргументи на користь прихильників
антинорманської теорії він подавав географічні назви. Доказами того, що назва Русь від
найдавніших часів зв’язана з Київщиною, з землею полян, а не з областю новгородських
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словенів, а держава Київська Русь – автохтонного походження, у М. Кордуби служили терміни
Рось, Росава, Поросся, прикметники руса, русе [20, с. 1096; 24, с. 2].
Предметом суперечки стало й питання етнічної приналежності Русі. У праці “Найновіші
теорії про початки Русі” вчений назвав основні теорії, які тоді існували, а саме, норманську
(В. Мошин,
П. Смирнов,
А. Погодін),
слов’янську
(В. Пархоменко,
М. Ростовцев,
В. Янушевський, М. Нікольський), тюркську (К. Фріцлер), юдейську (Г. Барац) та галицькокельтську (С. Шелухін). М. Кордуба критично підійшов до норманської версії В. Мошина,
П. Смирнова, А. Погодіна, слов’янської В. Пархоменка, М. Ростовцева, тюркської
К. Фріцлера та юдейської Г. Бараца. Але визнав, що кожна з трьох перших має до певної
міри рацію. Дійсним вважав твердження В. Пархоменка, П. Смирнова, С. Шелухіна,
В. Мошина про існування окремої руської державної організації – Приазовської чи
Тмутараканської Русі ще в докиївські часи, але заперечив, що Київська держава веде звідти
свій генезис [23, с. 73].
М. Кордуба стверджував, що Київська Русь була військово-торговельною організацією,
яку населяли представники різних рас, народів, етнічних і релігійних груп, в якій, однак,
слов’янський елемент уже в середині ІХ ст. був домінуючим, і з часом зайняв настільки
помітну роль, що в середині Х ст. на Русі вже вживали виключно слов’янську мову [23,
с. 74]. Існування давніх культурних традицій і торговельних зв’язків, принесених греками,
скіфами, сарматами, готами, хозарами на слов’янські землі, століттями нагромаджуючись,
спричинили високорозвинене міське життя в Київській Русі та велику закордонну торгівлю,
у той час коли сусідні Польща, Німеччина, Франція були на етапі примітивного господарства
[25, с. 286].
Низка праць М. Кордуби присвячена історії польсько-українського порубіжжя.
Вивчення джерел дозволило вченому спростувати версію польських істориків, які на основі
“Повести временных лет” (епізод як Володимир Великий у 981 р. забрав Перемишль, Червень та
інші міста від поляків) стверджували, що ці області до цього часу належали Польщі, та деяких
чеських істориків, що – Чехії, М. Кордуба вважав нісенітницею, а літописну відомість 981 р. –
як особистий здогад, власну комбінацію автора “Повісті” [26, с. 36]. Територію Червенських міст
дослідник окреслив по лінії: Любачівка – Краковець – Немирів – Туринка – Руда. Відтак вони
відмежовували Галицьке, а пізніше Руське воєводства від Белзького [26, с. 34]. Більше того,
історик допускав, що Червень і Волинь були зовсім самостійними територіально-політичними
організаціями. Своєму високому політичному і економічному розвитку ці міста завдячували
географічному розташуванню. Вони лежали на великому торговельному шляху, що пролягав з
Києва через Південну Холмщину, Сандомир, вздовж верхньої Вісли до Кракова, де
розгалужувався до Вроцлава, Праги, або над Дунаєм – до Регенсбурга. Тому приєднання
червенських міст мало велике стратегічне і торговельне значення [26, с. 36–37].
У дослідженні “Історія Холмщини і Підляшшя” вчений детально подав етнічні кордони
Підляшшя: з заходу, зі сторони Польщі вони йшли від р. Півонії у північно-західному напрямі
до Вогиня, далі на північ, перетинаючи р. Кросну нижче Межиріччя до Бугу, доходили до устя
Нурця, далі вгору до коліна цієї ріки нижче Брянська, звідти – у північно-східному напрямі до
Нарви біля Суража. Північну межу від ятвягів утворювала верхня Нарва, східну, від Полісся –
вододіл між Бугом та Прип’ятю. За княжих часів східна частина Підляшшя називалася
берестейською, а західна – дорогичинською землями [26, с. 35]. Вказує, що в писемних
джерелах назва Підляшшя з’являється лише в ХVІ ст. [26, с. 36].
У праці “Західне пограниччя Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном”
М. Кордуба порушив питання політичного кордону між Галичиною та Польщею за
князівських часів [27, с. 159]. Історик вказав, що кордон між Руським – з одного боку та
Краківським і Сандомирським воєводствами – з другого у 1435 р. був зовсім ідентичним з
визначеним на карті Яблонського в 1600 р. за винятком невеликих зміщень на південь від
Яслиськ і на північ від Кросна. Ця ж лінія була межею між Галицькою державою і Польщею
зі середини ХІІІ ст., утворена природою, як смуга пралісів, що простягалася від Карпат з
обох боків Вислока аж по Віслу і долішній Сян [27, с. 244]. На північ від етнографічного
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клина (від лінії Риманів – Дукля – Змигород) на Підкарпатті і на рівнині аж по долішній Сян
останні українські поселення зустрічалися саме на вищезазначеному кордоні [27, с. 245].
У статті “Молдавсько-польська границя на Покутю до смерти Стефана Великого”
М. Кордуба окреслив первісний кордон між Польщею та Молдавією. Зазначив, що на
північному сході Прикарпаття Молдавське воєводство з ХІV ст. займало Покуття, Шипинську
землю і області на південь від останньої аж до Карпат [28, с. 171]. У ХVІ ст. молдавани займали
землі між Дністром і Карпатами від Колочина і Черемошу аж по Галич і р. Лукву [28, с. 184].
Таким чином, М. Кордуба констатував, що частину етнографічних українських земель загарбали
Польща і Молдавія, оскільки в першій половині ХІІІ ст. кордони Галицької держави
простягалися до місця, де тепер сходяться Буковина, Румунія, тобто до середньої Золотої
Бистриці [28, с. 167].
Окремі статті М. Кордуби стосувалися історії українсько-польських взаємин
середньовічної і ранньомодерної доби. Заслуги М. Кордуби у цій сфері дещо менші, ніж у
таких авторитетних дослідників як В. Антонович, М. Костомаров, І. Франко та ін., проте
його праця як члена Археографічної комісії НТШ у архівах Відня, Москви, Бухареста,
Кракова, Варшави (1907–1909 рр.) і як наслідок – низка статей з історії дипломатичних
відносин Б. Хмельницького з Польщею та публікація джерельних матеріалів з цього періоду,
є цінною частиною історико-славістичної спадщини М. Кордуби, що заслуговує спеціальної
уваги.
Зібрані у віденських і московських архівах документи й матеріали, літописи, праці
істориків про Хмельниччину дали вченому поштовх до підготовки і публікації в 1908 р.
розвідки “Проба австрійського посередництва між Хмельницьким і Польщею” [29] про
активну дипломатичну діяльність Австрії, спрямовану на примирення між Московською
державою і Військом Запорозьким – з одного боку, та Річчю Посполитою – з другого.
Зв’язки Б. Хмельницького з Семигородом (Трансільванією) мали два періоди: 1648–
1649 рр. і 1656–1657 рр. У другому, коли у війну, яку вели Московська держава і Україна проти
Польщі, вступила Швеція (1655 р.), Польща звернулася за допомогою до Австрії. Віденський
уряд вирішив налагодити стосунки Москви з Польщею та розладнати зі Швецією, а також
виступити посередником при замиренні Польщі з Козацькою державою [29, с. 7]. Значну увагу в
статті приділено місії австрійського посольства на чолі з архієпископом Петром Парчевичем до
Чигирина на початку 1657 р. з метою схилити Б. Хмельницького до примирення з Польщею.
Гетьман використав цю місію в інтересах Козацької держави, повідомляючи Москву і
Туреччину, що Україну схиляють до війни проти них [29, с. 10]. Так, перша спроба віденського
двору в справі мирного залагодження козацько-польської війни не дала позитивних результатів,
але залишила відкрите поле для наступних змагань у цьому напрямі [29, с. 31].
Важливим успіхом Археографічної комісії НТШ, і передусім М. Кордуби, став вихід у світ
ХІІ тому серії “Жерел до історії України-Руси” (1911 р.), що був п’ятим томом історії
українського козацтва. У ньому М. Кордуба зібрав і видав “Акти до Хмельниччини 1648–
1657 рр.” та розвідку “Боротьба за польський престол по смерті Володислава IV” [30]. Значна
кількість матеріалів торкалася стосунків Б. Хмельницького із семигородським князем Юрієм ІІ
Ракоці, з’ясування його ролі у боротьбі проти козаків і Польщі, дипломатичних стосунків, які
вела Польща з австрійським урядом у справі одержання підмоги проти Б. Хмельницького;
відносин між шляхтою, а також Б. Хмельницьким і турками; волоських справ [30, с. 5].
Значну увагу приділив історик з’ясуванню позиції Б. Хмельницького щодо кандидатури на
польський престол після смерті Володислава ІV, вважаючи її не зовсім щирою (підтримка на
престол одночасно як Яна Казимира, так і Сигізмунда Ракоці) [31, с. 19]. У праці “Між Замостям
та Зборовом” історик вказав на те, що хоч Б. Хмельницький під Львовом і Замостям
висловлювався на знак кандидатури короля Яна Казимира, та це було нещиро, бо саме тоді в
його табір приїхали семигородські дипломатичні агенти Моша і Рац, як посли від князя Юрія І
Ракоці [32, с. 39]. Згодом М. Кордуба висвітлив позицію гетьмана в іншому плані – як
дипломатичні дії для користі Української держави: Б. Хмельницький підтримував кандидатуру
Ракоці тому, що посадження на польський трон некатолика гарантувало б права і свободи
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православних, до того ж гетьман хотів втягнути семигородського князя до збройного втручання
з Польщею на стороні козацького війська [32, с. 45]. Так, наміри перебудувати Річ Посполиту
гетьман обмірковував у двох напрямах: зміцнення монархічної влади та посадження на
польський трон некатолика [32, с. 46].
Боротьбі козацького війська під Замостям вкінці 1648 р. та політиці Б. Хмельницького
щодо виборів короля, присвячена брошура М. Кордуби “Хмельницький у Белзчині й Холмщині”
[33]. До сьогодні історики дискутують, чому Б. Хмельницький не пішов на Варшаву, чому не
використав здобуті перемоги? Пояснення М. Кордуби відображає політичні та особисті наміри
Б. Хмельницького. Оскільки головною метою походу під Замостя були вимоги до Польщі
санкціонувати козацькі управи на Наддніпрянщині, то завданням гетьмана ставав вибір
бажаного короля. Тому воєнні операції обмежувались дрібними зачіпками. До того ж досвід
під Львовом показував, що Б. Хмельницький не мав наміру поширювати свою міцну владу
на західноукраїнські землі, а тим більше на такі далекі – польські [33, с. 21]. Оскільки вибір
короля відбувся за планом, то гетьман повернув на Придніпрянщину, щоб там чекати
королівських комісарів [33, с. 37].
М. Кордуба наполегливо прагнув до пошуку нових документів з історії Хмельниччини в
архівах і бібліотеках, намагався дати їх об’єктивне тлумачення. У 1926 р. історик
опублікував повідомлення, що стосувалося початку Визвольної війни – “Miscellanea. Нові
причинки до початків Хмельниччини” [34, с. 209–216]. У бібліотеці Інституту
ім. Оссолінських у Львові він виявив три документи, що стосувалися боїв під Жовтими
Водами і Корсунем. Вони вміщені в додатку до повідомлення. Зокрема, у загальній збірці під
ч. 2576 знаходився документ – лист одного з учасників подій – ігумена до польського князя
Д. Заславського, в якому характеризувався настрій польського населення під враженням
перших блискучих перемог козацької зброї. У 1948 р. ці три документи разом з іншими, на
жаль, були передані з ВР ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України до Вроцлавського архіву в
Польщі [8, с. 123].
У відповідь на запрошення з Кембриджу взяти участь у написанні підручника “Історія
Польщі” М. Кордуба підготував розділ до першого тому про генезис Козаччини до
Переяславської угоди 1654 р. [31, с. 20].
Спеціальної уваги заслуговує й дослідження М. Кордуби “Ukazy Jugenheimskie” (1931),
написане на матеріалах Варшавського архіву [35]. У розвідці вчений висвітлив реформу
освіти в Польщі у 1864 р. У ній подано аналіз п’яти указів від 30 серпня 1864 р., видані в
Юґенгеймі (місцевість коло Дармштадту), що передбачали жорсткий контроль над роботою
шкіл та вихованням молоді Королівства Польського, новий проект шкільного устрою: поділи
на десять наукових дирекцій. Окремі дирекції утворювали Холмська і Підляська землі [35,
с. 6–8]. Мовою викладання в школах мала стати польська, німецька, литовська чи російська,
відповідно до принципу національної більшості місцевого населення. Для українців грекокатолицького обряду запроваджувалася російська мова викладання. У такий спосіб влада
намагалася полонізацію українського населення замінити русифікацією [35, с. 16].
Необхідно підкреслити, що зацікавлення М. Кордуби історією слов’янських народів
знайшли безпосереднє відображення у його викладацькій діяльності у Львівському
університеті, де впродовж 1944–1947 рр. він очолював кафедру історії південних і західних
слов’ян. У ДАЛО збереглися його “Конспекти лекцій з історії західних слов’ян доби
Перемислидів і П’ястів” [36].
Активне вивчення українськими вченими історії слов’янських народів у другій
половині ХІХ ст., становлення слов’янознавства як навчальної дисципліни в університетах
України сприяли виникненню спеціального інтересу до історії слов’янознавчих студій.
Початковими формами такого зацікавлення слід вважати критико-бібліографічні огляди
праць зарубіжних й українських авторів із різних питань історії, етнографії і культури
слов’янських народів, що друкувалися у наукових часописах. Тут слід зауважити, що у плані
досліджуваного питання бібліографічний огляд праць українських і зарубіжних учених слід
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розглядати як первісний історіографічний факт, а накопичення матеріалу сприяло
виокремленню історії славістики в самостійний напрям досліджень.
Діяльність М. Кордуби у цьому плані заслуговує на особливу увагу. Історичною
бібліографією вчений зацікавився ще в студентські роки. У 1894–1895 рр. у двох виданнях –
“Записках НТШ” і “Kwartalniku Historycznym” за сприяння М. Грушевського опублікував
кілька десятків рецензій на праці німецьких, російських, польських учених, а впродовж
наступних 1895–1908 рр. – з’явилося понад 50 рецензій та оглядів авторства М. Кордуби [37,
с. 168]. Так, учений став активним учасником бібліографічної комісії НТШ.
Зазначимо, що бібліографічні матеріали у “Записках НТШ” публікувалися достатньо
широко. Огляди літератури подавали у двох відділах: у “Хроніці” повідомляли про групи
публікацій з окремих питань та журнали, у відділі “Бібліографія” – подавали рецензії на
окремі праці російських, польських та інших слов’янських авторів, а також деяких
західноєвропейських [37, с. 162].
Тематика науково-критичних публікацій М. Кордуби надзвичайно широка, а
хронологічні рамки охоплюють практично весь історичний період.
Низку критичних оглядів присвячено походженню та історичному розвитку слов’ян.
Так, зокрема, в одній із рецензій дослідник розглянув публікацію, що стосувалася проблеми
стосунків слов’янських народів з угорцями [38]. М. Кордуба досить критично висловився з
приводу думки польського історика К. Ґрота, що в боротьбі західних слов’ян з німцями
визначальну роль відіграли угорці, як оборонці слов’янського елемента перед германізацією,
і навпаки, підкреслив, що саме мадяри знищили Моравську державу [38, с. 6]. Стосовно
твердження К. Грота, що славізм в Угорщині базувався на чотирьох факторах: етнічному,
культурному, релігійному та династичному, М. Кордуба писав: “признаючи слушність двох
перших – не можемо погодитись з тим, щоб в уграх бачити оборонців слов’ян проти
окатоличення, бо угорські королі були покірні в руках папи. Династичні ж зв’язки зі
слов’янськими володарями теж нічого не доводять” [38, с. 7].
У рецензії на працю невідомого польського автора, присвячену культурному і
духовному розвитку давніх слов’ян [39], в якій релігія у слов’ян зводиться до шанування
світла і тепла, М. Кордуба зазначив, що міфологія у слов’ян не могла розвинутись у такій
мірі як у римлян та греків через погані шляхи сполучення та особливості природногеографічного ландшафту: безкраї низини, зарослі лісами. Вчений підкреслив також, що
слов’яни мали слабше розвинену фантазію. Рецензент схвалив спроби автора провести
реконструкцію сучасних звичаїв, у яких приховані давні язичницькі обряди [39, с. 6–7].
Не залишились поза увагою М. Кордуби питання історичної антропології та історичної
географії, пов’язані з процесом етногенезу слов’ян. Він розглядав загальні проблеми
(наприклад, топографію Геродота [40], де його цікавили дані стосовно земель Північного
Причорномор’я) і дослідження з історії окремих українських реґіонів.
Зокрема, М. Кордуба проаналізував праці І. Філевича “Угорская Русь и связанные с
нею вопросы и задачи русской исторической науки” та “Очерк карпатской територии и
населения” [41, с. 26]. У них автор, взявши за основу дослідження топографічну
номенклатуру, намагався визначити, яким чином з’явилась в Угорщині руська назва,
з’ясувати етнічність автохтонного населення Карпатського регіону, а також окреслити межі
його розселення, виходячи з того, що автохтоном були саме слов’яни, які звідси
переселилися далі на українські території, а не навпаки. Таким чином, І. Філевич виводив
початки українського народу з карпатської міграції [41, с. 5]. Рецензент, визнаючи
топографічну номенклатуру за важливе джерело, разом з тим, робить авторові низку закидів.
По-перше, на його думку, незрозуміле географічне визначення території “Карпатського
реґіону” (І Філевич зараховував до неї Балкани) та критерії, за якими дослідник відносив ту
чи іншу місцевість до нього. Рецензент не погодився, що подунайська долина є
етнографічною межею слов’ян [41, с. 7]. По-друге, М. Кордуба заперечив І. Філевичу, що
“нестерові племена” поділялися лише за топографічними ознаками і вказав на звичаєві
різниці [41, с. 8]. Загалом, підсумував рецензент, праці І. Філевича мають швидше полемічний
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характер, спрямований проти норманської теорії та її репрезентанта Куніка, однак авторська
гіпотеза потребує кращого обґрунутвання [37, с. 162].
Окрему частину складають рецензії, присвячені середньовічній історії слов’янських
країн. Зокрема, М. Кордуба розглянув працю Г. Стракоша-Ґрасмана “Навала монголів на
Центральну Європу 1241–1242 рр.”, відзначаючи важливість монографії, адже до того часу
це питання не було об’єктом цілісного дослідження [42, с. 11–12].
Аналізуючи працю В. Бука “Німецька торгівля в Новгороді до середини ХІV ст.”, в якій
автор намагався дослідити торгівлю німців у Новгороді на підставі купецьких статутів,
показуючи внутрішню організацію купецтва та визначаючи правові засади перебування
чужоземного купецтва у місті, молодий історик, незважаючи на загалом позитивний відгук
щодо роботи, зазначив, що В. Бук оминув питання економічних наслідків німецької торгівлі
як для Новгорода, так і для Ганзи, що мало б становити “корону” розвідки [43, с. 10–11].
Релігійні відносини розглянуто в рецензії на працю французького автора Д. Ґупіна
“Церковна унія в ХVII столітті. Святий Йосафат і греко-слов’янська церква в Польщі та
Росії”, яку М. Кордуба гостро критикував за упереджене ставлення автора до “схизматиків”,
православної церкви, й апологетичне до Польської держави, а також звеличення ролі єзуїтів
у поширенні просвіти на Русі, з кінцевим безапеляційним резюме – “висновки дослідження
не відповідають дійсності”, підкреслюючи, що головним противником Брестської унії була
польська шляхта, а причини її невдачі полягали у нещирості польського уряду, який не
визнав рівноправності з католиками та “слабка підготовка справи” [44, с. 31].
Не менш гостру рецензію опублікував М. Кордуба в “Записках НТШ” на розвідку
німецького вченого Л. Ґетца “Історія слов’янських апостолів Кирила і Мефодія, написана на
першоджерелах” [45]. Історик зазначив, що дана розвідка не містить абсолютно нічого
нового чи ориґінального, тільки поширює відомі уже погляди проф. Фрідріха, а також
дорікнув Ґетцу, що “той, не знаючи слов’янських мов, взявся писати про річ, до якої є багато
слов’янських джерел і літератури” [45, с. 7].
З другої половини 90-х рр. ХІХ ст. М. Кордуба систематично реферував до “Записок
НТШ” і “Літературно-наукового вістника” історичні та історико-етнографічні журнали:
“Журнал з візантієзнавства”, “Журнал з австрійської етнографії”, “Журнал зі
східноєвропейської історії”, “Етнологічні повідомлення з Угорщини”, “Місячник з
народознавства” та ін. [46]. У процесі таких оглядів, рецензент не одноразово ставив
предметом вивчення проблеми з історії слов’янських народів. Наприклад, у “Журналі з
австрійської етнографії” публікувалися розвідки про всі народи, що проживали в
австрійській імперії, в тому числі внутрішній уклад, звичаї й обряди слов’ян [47, с. 36–37].
Предметно цікавлячись історією Хмельниччини, М. Кордуба не оминув козацького
періоду й у своїх рецензіях. Цікавим є аналіз праці польського історика Л. Кубалі
“Запропащена країна” [48]. Таку назву отримала Брацлавщина (“врожайна, густо населена,
квітуча область”), яку польські й татарські війська з листопада 1654 р. до березня 1655 р.
перетворили в дику пустелю [48, арк. 35–36]. У рецензії М. Кордуба розкритикував
Л. Кубалю за спотворення фактів і погане знання джерельної бази.
Не можна оминути і того факту, що вже з 1896 р. М. Кордуба на замовлення
М. Грушевського надсилав до “Записок НТШ” ґрунтовні історіографічні “Огляди
західноєвропейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та
штуки”, що з’являлися друком упродовж 1896–1901 рр. у розділі “Наукова хроніка” [49]. Це
був надзвичайно ретельний відбір й аналіз історичних праць, опублікованих у Західній
Європі. Частина матеріалів, відповідно у розділах Середні віки, Нова доба, Найновіші часи –
присвячена слов’янським народам, з історії котрих зроблені загальні та політико-культурні
розвідки. Найбільше уваги привернула історія чехів і поляків [50, с. 23–27]. Такі “Огляди”
мали важливе інформативне значення та стимулювали розвиток національного
слов’янознавства.
Співпрацюючи з виданнями НТШ, М. Кордуба дописував і до відомого часопису
“Kwartalnik Historyczny”. Видання заснував 1887 р. польський історик Ксаверій Ліске як
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орган створеного у Львові Історичного товариства (1886). На його сторінках висвітлювались
проблеми польської та української історії, друкувалися не лише статті та розвідки, але й
історичні джерела, полеміка, рецензії, бібліографія та інші дослідження [37, с. 165]. У 1895–
1896 рр. в розділах “Перегляд літератури” та “Рецензії і Доповіді” регулярно з’являлися
публікації М. Кордуби – огляди найновішої зарубіжної літератури. Серед рецензованих ним
німецьких, французьких праць, зустрічаємо аналіз польських і російських авторів. Тематика,
як і у випадку “Записок”, надзвичайно різноманітна: історія різних країн Європи, розвиток
міст, релігійні відносини, діяльність видатних осіб тощо. Зокрема, зустрічаємо рецензії на
праці російських учених з історії повстання під проводом Т. Костюшка [51]. М. Кордуба з
подивом відзначив, що праця Є. Альбовського “Битва під Мацейовицями і полон Костюшка”
відрізняється від інших подібних досліджень в російській історіографії, оскільки автор
визнав заслуги Т. Костюшка, поставив вище за інших діячів польської історії та особливо
підкреслив його авторитет серед польського населення [51, с. 694].
Праця Г. Воробцова, в якій надруковано спогади учасника повстання Я. Кілінського, що
охоплюють період від квітня 1794 р. до лютого 1795 р., на думку рецензента, важлива для
розуміння специфіки тогочасного повстанського руху [51, с. 694].
Із проблематики політичної історії нас зацікавила рецензія М. Кордуби на роботу
французького дослідника Е. Гаманта “Північна війна і Оливський мирний договір” [52]. На
думку критика, монографія не відображає цілісності подій, оскільки її автор звертає увагу
переважно на роль Пруссії в конфлікті та дипломатію учасників війни. Рецензент не
погодився з поглядом автора, начебто прагнення ізолювати Росію від Балтики спонукали
Швецію до війни з Польщею, а вважає, що Швеція прагнула скористатися зі слабкості
Польщі, щоб захопити її. На думку М. Кордуби, значну роль у подіях відігравала не тільки
Пруссія, а й Франція. Загалом він схвалив намагання автора показати політику Пруссії
об’єктивно, однак зазначив, що висновки дослідження не дають нічого нового [52, с. 409].
Група рецензій охоплює дослідження прибалтійсько-білоруських теренів. Аналізуючи
працю В. Стукалича “Білорусія і Литва. Нариси з історії міст в Білорусії” [53], М. Кордуба
звернув увагу на вивчення автором міського населення та його стосунків зі шляхтою,
залежності шляхти від Магдебурзького права у випадку проживання у місті, ролі купецтва і
цехів, внутрішньої організації міської гміни та інших питань. Автор написав свою студію на
первинних джерельних матеріалах, бо в нього не було попередників, однак наукова вартість
праці, вважає рецензент, від цього лише збільшилася [37, с. 167].
Іншим напрямком науково-оглядової діяльності М. Кордуби була тривала участь у
виданні німецького часопису “Журнал зі східноєвропейської історії”. Завдяки публікаціям
ученого, європейський читач знайомився з широким спектром українських досліджень, що
віддзеркалювали найрізноманітніші проблеми. Серед них, розглянуто розвідки
М. Грушевського та В. Пархоменка, що стосувалися вивчення слов’янських племен [37,
с. 168]. Увагу автора оглядів привернули також питання Гадяцької унії з Польщею [54], праці
М. Василенка та І. Джиджори про політику російського уряду щодо України, зокрема про
економічні та політичні обмеження прав Гетьманщини [55]. Група оглядів М. Кордуби
стосувалася гайдамацького повстання в Україні 1768 р., а саме публікації І. Шпитковського
спогадів про цю подію дрібного польського шляхтича Завроцького та дослідження
В. Щурата про відгомін Коліївщини в польській літературі [56].
Відгукнувся М. Кордуба на публікацію М. Тершаківця про взаємини визначного
славіста В. Копітара з українськими літераторами [57], І. Кревецького про боротьбу за поділ
Галичини на дві частини: українську і польську [58].
Поряд із публікаціями у згаданих вище часописах, рецензії українського вченого
з’являлися також на сторінках “Старої України”, “Літературно-наукового вістника”,
київського журналу “Україна”, буковинського видання “Каменярі”, чеського “Школа”.
Зокрема, у “ЛНВ” М. Кордуба опублікував досить критичну рецензію на перший в
українській науці підручник слов’янознавства Д. Дорошенка “Славянський Світ в його
минулому й сучасному” [16]. На думку критика, автор, всупереч заголовку праці, не
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розглянув слов’янство як цілісність, не знайшов аналогій в політичному, економічному,
духовному розвитку слов’янських народів, недостатньо синтезував матеріал, за що оцінив її
як виключно інформаційне видання [16, с. 185]. Серйозними недоопрацюваннями
Д. Дорошенка вважав однобоке висвітлення тих чи інших подій слов’янської історії.
Зокрема, покритикував за норманське пояснення ним витоків росіян й українців (не
згадуючи про антинорманську теорію), локалізацію прабатьківщини індоєвропейських
народів у Середній Азії, визначення західного кордону первісної слов’янської території в І–
ІІ ст. по р. Лабі, коли там ще проживали германські племена. Слабкими вважав розділи про
етногенез та становлення державності у білорусів, росіян, поляків, колонізацію болгарами,
сербами, хорватами Балканського півострова [16, с. 185–189]. Рецензента особливо засмутив
той факт, що автор не вказав причин поглиблення різниці між північно і південноруськими
племенами періоду Київської Русі і не зазначив обставин виникнення московського народу,
що обов’язково мав би висвітлювати український підручник слов’янознавства [16, с. 188].
У цьому контексті слід згадати про ще один вагомий доробок М. Кордуби в галузі
наукової бібліографії. Мова йде про дві критико-бібліографічні праці вченого, одна з яких
присвячена українській історичній літературі в Польщі та у еміграції, що вийшла у Варшаві в
1929 р. [59], наступна – радянській українській історичній літературі за 1917–1931 рр.
(1938 р.) [60]. Надаючи узагальненню й систематизації історичних знань неабиякого
значення, у першій праці, М. Кордуба охарактеризував близько 370 назв української
історичної літератури в Польщі та в еміграції, авторами яких були понад 200 українських
учених [11]. Досліджуючи істориків підрадянської України за 1917–1931 рр., М. Кордуба
охопив понад 1700 публікацій, авторами яких були близько 800 учених [60]. Окремий розділ
цієї праці присвячений “Слов’янському світу”, де відзначено кілька загальних праць,
розглянуто дослідження з історії окремих слов’янських країн. Серед інших, найбільше уваги
зосереджено на Росії, потім – Білорусії, Польщі, Чехії та південних слов’янах [60, с. 250–
257].
Цікавим, з точки зору вченого, є дослідження В. Новицького “Історична праця
професора О. Преснякова і розмежування великоросійської та української історіографії”, де
автор підкреслив, що О. Пресняков у праці “Образование великорусского государства”
виконав з російської точки зору те ж завдання, що й М. Грушевський з української – розділив
історію Росії та України й намагався показати еволюцію Ростово-Суздальського князівства
незалежно від Києва [12, с. 196].
Зі слов’янської проблематики, зокрема публікації джерел, увагу М. Кордуби
привернула стаття С. Томашівського “До історії перелому Хмельниччини”, де автор
опублікував 37 листів секретаря короля Яна Казимира Паоло Доні папському нунцію у
Варшаві П’єтро Відоні, написані влітку і восени 1653 р. з Молдавії, які стосуються кампанії
короля проти Б. Хмельницького та кримських татар. Оглядач зауважив, що ці послання
містять цікаві критичні зауваження щодо польської політики і тактики. Охарактеризовано
також роботу О. Оглоблина, який навів дані переговорів Стародубського полковника
М. Миклашевського з Польщею щодо федерації України з Польщею і Литвою [12, с. 195].
Як бачимо, М. Кордубу цікавило повноцінне використання авторами репрезентативного
кола джерел, та їх трактування, в тому числі і зі слов’янської проблематики. Завдяки такій
плідній критико-рецензійній діяльності учнів М. Грушевського в 20–30-х рр. ХХ ст.
бібліографія сформувалася як наукова дисципліна, серед якої славістичні дослідження
помітно вирізнялись. Систематичні огляди праць українських й зарубіжних істориків щодо
вивчення тієї чи іншої сфери життя слов’янських народів були важливим чинником
формування інтересу до вивчення історії слов’янських студій.
Зрештою, накопичення різноманітних історіографічних фактів і спостережень зумовили
появу спеціальних праць, присвячених характеристиці наукової діяльності окремих ученихславістів.
М. Кордуба підготував розвідку про життя і наукову діяльність українського
письменника, ученого-славіста – П. Куліша – “Причинки до урядничої служби Куліша (від
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губернського секретаря до надворного радника)” [61]. У ній історик дослідив найменш
вивчений епізод життя письменника – справу його урядової служби в Королівстві Польському в
60-х рр. ХІХ ст. Саме в той час, після придушення Січневого повстання 1863 р. російський уряд
шукав здібних людей для служби в Королівстві. Планувалися нові керівні посади,
перебудова шкільництва. П. Куліш перебував у Варшаві впродовж 1864–1868 рр. і працював
при установчому комітеті урядником, надвірним радником, директором відділу духовних
справ Королівства Польського. Безумовно, що вступ на таку службу збільшив прірву між
П. Кулішем та українськими колами. Не тільки українці, але й росіяни дивилися з нехіттю на
тих, що рвалися тоді за урядовими посадами в Королівстві Польському. Свого часу це
засудили М. Чалий, М. Костомаров, Г. Кониський [61, с. 19].
Та попри всю неоднозначність і складність в оцінці такого вибору П. Куліша,
М. Кордуба відзначив позитивні сторони перебування письменника за кордоном: –
можливість користуватися варшавським архівом та бібліотекою, на основі яких було
написано історико-політичний трактат “Русь і Польща”, збір маси матеріалу для своєї
пізнішої праці “Історія возз’єднання Русі”, видання 63 томів “Збірника Адміністративних
постанов в Царстві Польському”. П. Куліш брав участь у важливих конференціях і нарадах,
зокрема у травні 1865 р. в нараді директорів у справі організації шкільництва для уніатського
населення Холмщини й Підляшшя. Доклав багато зусиль для поліпшення і поглиблення
українсько-польських стосунків у науковій, культурній, урядовій сферах [61, с. 10, 21].
Уваги заслуговують й праці М. Кордуби, присвячені талановитому вченому-полоністу
другої половини ХІХ ст. – В. Антоновичу [62–63]. У розвідці “Зв’язки В. Антоновича з
Галичиною” М. Кордуба назвав його “найбільш авторитетним спеціалістом з історії
польсько-українських взаємин” [63, с. 52]. Учений схвально оцінив намагання В. Антоновича
об’єктивно, на підставі джерельних матеріалів висвітлити роль Польщі, яку вона упродовж
багатьох століть відігравала на українських землях. У низці праць учений розвінчав теорії
про культурну місію, яку польська шляхта ніби-то виконувала в Україні, показуючи “її
правдиве обличчя плантаторів, егоїстів, шукаючих лише поживи”, які не тільки не дбали про
добробут населення, а з особистих амбіцій нехтували інтересами Речі Посполитої [62, с. 158].
М. Кордуба розумів, що в міжвоєнних умовах потужної конкуренції місцевого польського
наукового історичного середовища, що вперто акцентувало на вивченні минулого Польщі з
яскравим політичним забарвленням та спробами утвердити польське панування на
західноукраїнських землях – розгляд українсько-польських стосунків під таким кутом зору,
як це робив В. Антонович – хоча б частково задовольнятиме гостру соціальну потребу у
розвитку національно орієнтованої історичної думки та складатиме гідну конкуренцію
типовим на той час концепціям польських істориків, зокрема, Ф. Буяка та О. Бальцера про
колонізацію як визначальний фактор формування польської держави [6, с. 357–358].
Окремої уваги заслуговує вдала спроба М. Кордуби систематизувати історіософічні
погляди В. Антоновича. Учений вважав, що кожен народ у своєму політичному житті має
характерну йому провідну ідею. У російського – нею був принцип авторитету державної
влади (абсолютизм). Поляки виділили у себе привілейований стан – шляхту, значить у них
провідною ідеєю був принцип аристократизму. Для українців найхарактернішими стали віча,
тобто демократизм [62, с. 159]. Звичайно, як історик-державник, М. Кордуба засудив
негативне ставлення В. Антоновича до державницької ідеї, що ніби-то не відповідало
характеру українцям та завищені вимоги до народу в цілому [62, с. 160]. Маючи таку
філософію історії, В. Антонович розглядав общину як одну з провідних ідей історичного
розвитку слов’янських народів, про що одним з перших відзначив М. Грушевський, згодом,
С. Томашівський і М. Кордуба: “федералізм у політичних справах, демократизм, посунений
до повної волі громад, безоглядна рівність, можливість всестороннього розвитку, виключне
право одиниці розпоряджатися сама собою”. Такі роздуми, підсумував критик, тісно
пов’язували В. Антоновича з М. Драгомановим, а обох – з анархістською школою Прудона
[62: 160]. А результати наукової й громадської діяльності зробили В. Антоновича
центральною постаттю українського суспільства ХІХ ст. [62, с. 167].
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Підсумовуючи творчий доробок М. Кордуби у галузі історичної славістики, можна
відзначити такі найголовніші здобутки вченого, що стали вагомим внеском у розвиток
української історіографії: – продовження вивчення давньої історії слов’ян та періоду
формування їх державності; – висунення оригінальних поглядів стосовно прабатьківщини та
міграційних процесів слов’ян, етнічного походження Само, етнічної приналежності
Київської Русі, етногенезу слов’янства; – на основі документальних джерел дослідження
складних питань українсько-польських взаємин доби Хмельниччини, окремих аспектів
формування кордонів між двома державами з виданням цінних джерельних матеріалів.
Поступове накопичення історіографічних фактів і критико-бібліографічних матеріалів у
галузі слов’янознавства, розвиток наукових зв’язків українських і зарубіжних учених
визначили перші спроби українських науковців концептуально осмислити історію
славістичних студій. Критичні огляди і біографічні нариси М. Кордуби стали вагомим
доробком на тлі вивчення історії української і зарубіжної славістики у 90-х рр. ХІХ ст. –
першій половині ХХ ст. Становлення історії славістики як самостійного наукового напрямку
дослідження в Україні слід вважати одним із серйозних свідчень зрілості національного
слов’янознавства.
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У

спішне розв’язання основних проблем державотворення, утвердження
національної свідомості на сучасному етапі можливі лише за умови повернення
із забуття сотень видатних імен, які відіграли значну роль у науковому житті
України. Інтелектуальна спадщина цих людей набула сьогодні особливого значення.
Невипадковим є інтерес до розвитку світової археологічної науки першої половини
ХХ століття. У цьому ракурсі великого пізнавального та практичного значення набуває
наукова діяльність О. Кандиби-Ольжича у світовій та українській науці й формуванні
основних теорій розвитку трипільської культури.
Історіографічний огляд досліджувальної проблеми умовно можна поділити на два
періоди: еміграційна література та розвідки кінця ХХ ст. Перші дослідження наукової
діяльності О. Кандиби-Ольжича були опубліковані в еміграції. Виходять розвідки
В. Щербаківського [1], П. Різника [2], Д. Штогрин [3–4], Я. Пастернака [5–6], І. Розгіна [7], в
яких автори висвітлюють перші етапи діяльності вченого та співпрацю з європейськими
науковими інституціями. Діяльність О. Кандиби-Ольжича як науковця впродовж 1925–
1940 рр. була предметом дослідження Л. Винара [8–11], Д. Дорошенка [12],
А. Сороковського [13]. У їхніх розвідках знаходимо основні напрямки його акдемічнонаукової діяльності, співпрацю з різними європейськими освітніми організаціями та
видавництвами. Також автори намагалися визначити роль ученого у науковому житті
Східної Європи.
Варто назвати публікації В. Мицика [14] та Н. Виноградової [15], в яких автори
висвітлюють проблеми походження трипільської культури та визначають місце та роль
вченого у дослідженні цієї проблеми.
Особливо цінними у студіюванні археологічної спадщини О. Кандиби-Ольжича є
розвідки Т. Мовші [16], Д. Павліва [17–18], де проаналізовано наукову діяльність вченого на
теренах України та інших держав Східної Європи, його співпраця з різноманітними
установами.
Щодо джерельної бази, то основу її становлять рапорти: Гранта Манкурті [19–20],
В. Фюкса [21–25] та самого вченого.
Мета дослідження полягає в тому, що б на основі об’єктивного аналізу висвітлити
основні етапи наукової діяльності й дати аналіз основних його праць із проблеми
дослідження трипільської культури. Завдання розвідки: проаналізувати основні чинники
формування О. Кандиби-Ольжича як науковця, охарактеризувати наукову спадщину
дослідника, простежити зв’язки вченого з науковими організаціями та видавництвами.
Праця О. Кандиби-Ольжича в царині археології до 1930 р. була багатогранною та
винятково продуктивною: археологічні експедиції, асистентська праця у Чеському
народному музеї, участь у археологічному семінарі Українського вільного університету,
співпраця з різними науковими установами та вченими. Тому його наукова діяльність у цей
час становила окремий і надзвичайно важливий період для молодого й здібного
археолога.Водночас вона була справжнім показником його непересічних розумових
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здібностей, завдяки яким О. Кандиба-Ольжич здобув визнання серед корифеїв української та
світової науки [7, с. 6].
Важливим, на нашу думку, етапом біографії О. Кандиби-Ольжича була його співпраця з
музеєм НТШ у Львові впродовж 1928–1929 рр. Свідченням цього є лист вченого до
Я. Пастернака –директора цього музею у 1928 р.: “За порадою професора А. Строцького
звертаюся до Вас з великим проханням, бо тема моєї дисертації “Мальована галицька
кераміка”, відношення її до сусідніх культур, я хотів би перестудіювати відповідні збірки
Галичини” [25, арк. 62–63]. Саме, за дорученням музею НТШ, О. Кандиба-Ольжич здійснив
наукові поїздки територією Поділля, щоб, як пише Я. Пастернак, “особисто ознайомитися з
теперішніми праісторичними матеріалами, зокрема з трипільською мальованою керамікою”
[11, с. 50].
Упродовж 1928–1929 рр. О. Кандиба-Ольжич здійснив наукові поїздки до Кракова і
Львова, для дослідження пам’яток трипільської культури. Тут він працював в Українському
Національному музеї НТШ, в музеях Дідушицьких і Любомирських у м. Львові, вивчав
археологічні колекції в Яґеллонському університеті в Кракові та в університеті Яна
Казимира у Львові. Кількарічна робота під керівництвом видатних археологів дала змогу
пізнати музейну справу, сприяла налагодженню зв’язків із зарубіжними видатними
українськими і зарубіжними вченими.
У 1929–1931 рр. О. Кандиба-Ольжич працював волонтером археологічного відділу
Народного музею у Празі. У своїй роботі він акцентував на лабораторній практиці студентів,
що охоплювала різні методи комплектування та реконструювання археологічних пам’яток.
“Також в його обов’язки входило організація археологічних виставок, – як згадував Марко
Антонович, – в 1929–1931 рр. О. Кандиба-Ольжич влаштував декілька виставок,
присвячених передісторичним епохам від неоліту до ранньослов’янських культур” [26,
с. 158].
Вивчивши і узагальнивши значний польовий археологічний матеріал та опрацювавши
наукову літературу, О. Кандиба-Ольжич підготував та захистив дисертацію “Неолітична
мальована кераміка Галичини”. Л. Винар у розвідці про молодого дослідника зазначає:
“О. Кандиба подає огляд наукової літератури, порівняльний аналіз мальованої кераміки в
чотирьох культурних регіонах: мадярському, тессалійському, болгарському і українськорумунському. Подав докладний аналіз галицької мальованої кераміки в контексті розвитку
різних фаз трипільської культури. Тут подає свою власну типологічну і хронологічну
класифікацію галицької мальованої кераміки” [8, с. 64].
Після захисту докторату перед О. Кандибою-Ольжичем відкрилися широкі перспективи
для наукової діяльності. Видатні українські науковці вже на початку 1932 р. вважали
25-літнього О. Кандибу-Ольжича за поважного здібного археолога і ставили його діяльність
поруч із працями старших колег – Я. Пастернака, Л. Чикаленка та інших. Ця оцінка була
справедливою і об’єктивною. Чеські академічні і освітні установи й археологи також
цінували працю українського вченого і матеріально підтримували його археологічнодослідницьку працю.
24 лютого 1931 р. О. Кандиба-Ольжич отримав від Слов’янського інституту в Празі
поважну наукову стипендію у сумі двох тисяч чеських крон на подорож до Німеччини й
Австрії для збирання матеріалів із культури неолітичної кераміки. У той час Слов’янський
інститут очолював професор Л. Нідерле, який повністю підтримував наукову працю свого
колишнього студента та здібного археолога.
На основі звіту доктора О. Кандиби-Ольжича з використання дотації Слов’янського
інституту доволі точно можемо відтворити хронологію його поїздок та археологічної
діяльності у 1931 р. та подати інформацію про її результати [27, с. 113]. На думку багатьох
вчених, 1931 рік був насичений науковою діяльністю О. Кандиби-Ольжича. Йдеться про
його зв’язки та співпрацю з європейськими археологами і науковими установами, а також
про публікацію низку наукових праць у солідних наукових виданнях.
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1931 р. вважають переломним у науковій діяльності вченого, бо в цей час налагоджує
співпрацю з європейськими істориками, а також публікує ряд праць у різного роду
європейських виданнях. Цього ж року О. Кандиба-Ольжич здійснив поїздку у Німеччину та
Австрію з метою подальшого вивчення культури неолітичної кераміки. Так, у м. Відні в
передісторичному відділі Природничо-історичного музею він студіював археологічні збірки,
зокрема із Семеригородщини, Шипинців на Буковині та Городниці в Галичині. На основі
цих досліджень О. Кандиба-Ольжич підготував у 1937 р. підготував монографію “Шипинці
– мистецтво і знаряддя неолітичного селища”, а в 1934 р. організував “ шипинецьку”
виставку в Природничому музеї Відня, де зберігалися матеріали розкопок. Виставка набула
широкого розголосу серед європейських наукових кіл. Наукова праця про це поселення
принесла молодому досліднику визнання та поставила його в ряд із відомими науковця
Європи.
Від 1 травня до 1 липня 1931 рр. О. Кандиба-Ольжич у Берліні дослідив пам’ятки в
“Markisches Museum” і “Museum fur Volkrkunde” (передісторичний відділ). У Берліні учений
мав змогу опрацювати матеріали з різних країн Середньої і Південно-Східної Європи.
Зокрема, зосередив свою увагу на дослідженні пам’яток із Шипинців та з Кукутені.
Протягом трьох тижнів учений відвідав музеї у Ростоку, Любеку, Гамбурзі для ознайомлення
з передісторією нордійської області [9, с. 40]. Матеріали, зібрані в Німеччині стали основою
подальших наукових досліджень О. Кандиби-Ольжича. Вчений здійснив порівняльний аналіз
матеріалів трипільської культури із країн Південної та Південно-Східної Європи та із
Західної України. Зіставлення підтвердило безсумнівний зв’язок “культури мальованої
кераміки” в Україні та Південно-Східній Європі.
У згаданому звіті дослідник акцентував на важливості його археологічних досліджень у
Відні та Берліні, завдяки яким зміг встановити тісний взаємозв’язок між культурою
мальованої кераміки в Україні і в Південно-Східній Європі, а окремі результати своїх
наукових досліджень він друкував у чеському науковому журналі “Огляд передісторичний”
та у ґрунтовному виданні “Пам’ятки археологічні” [18, с. 21]. Отже, впродовж 1930–1931 рр.
О. Кандиба-Ольжич започатковував свою співпрацю з відомими науковими серійними
виданнями.
На окрему увагу заслуговують контакти вченого-археолога на той час. Із його
публікацій дізнаємося, що у 1931 р. він тісно співпрацював із своїм колишнім професором
А. Строцьким, який тоді очолював Археологічний інститут у Карловому університеті [18,
с. 21], а також із доктором Ю. Неуступним з Народного музею у Празі. Дослідник плідно
співпрацював із українськими науковцями Я. Пастернаком і Ю. Полянським зі Львова,
німецькими професорами П. Шмітом і В. Унверзактом та іншими вченими, а у 1932 р.
налагодив тісну співпрацю з археологами і науковими установами США [28, с. 141].
Активна участь О. Кандиба-Ольжич у наукових з’їздах становить окрему сферу
інтелектуальної діяльності уна початку 30-х років ХХ століття. Маємо на увазі його участь в
українському і міжнародному науковому житті, де О. Кандиба-Ольжич виступав із низкою
доповідей, а також брав участь в обговоренні наукових рефератів. У березні 1932 р. відбувся
Другий український з’їзд, який організував Український науковий комітет у Празі. У списках
членів Другого наукового з’їзду О. Кандиба-Ольжич зафікований як асистент кафедри
археології Українського вільного університету. На цьому з’їзді він представив дві доповіді, а
також брав активну участь в обговоренні наукових рефератів інших доповідачів.
Без перебільшення можна стверджувати, що Перший і Другий українські наукові з’їзди
у Празі (1926–1932 рр.) були найвидатнішими загальними українськими науковими
зібраннями у Західній Європі до початку Другої світової війни, важливою науковою
установою, яка представляла українське наукове життя на міжнародному форумі Інституту
міжнародної інтелектуальної співпраці при Лізі Націй.
У 1932 р. Олег Кандиба-Ольжич продовжував співпрацю з Українським історикофілологічним товариством у Празі, на форумі якого виступив із кількома доповідями, які
були пов’язані з його археологічною діяльністю. Повний реєстр доповідей О. Кандиби-
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Ольжича, запропонованих на форумі Українського Історико-філологічного товариства у
Празі, знаходимо у праці С. Наріжного, який писав: “До 1936 року на засіданнях Товариства
він виголосив 15 доповідей, тут подаємо їх назви, які характеризують його наукові
зацікавлення на даний час. 1) “Археологічні досліди на Галицькому Поділлі в 1928 та 1929
рр.”; 2) “Кам’яні вироби неолітичної кераміки в Галичині”; 3) “Розкопи гальського
кладовища в Празі”; 4) “Біноклі Трипільської культури”; 5) “Розкопи Чехословацького
Державного Інституту 1932 р. на Словаччині”; 6) “Археологічні розкопи американців у
Югославії 1932 р”; 7) “До неолітичної орнаментики Дністрово-Дунайської области”; 8)
“Подорож подунайських археологів по Югославії 1933 р.”; 9) “Обігова спіраль в орнаментиці
Дністрово-Дунайської області”; 10) “Розкопи Чеського Археологічного Інституту влітку
1934 р.”; 11) “Шипинське селище Трипільської культури”; 12) “Старчеська фаза
середньодунайського неоліту”; 13)”“Розкопи Чеського Національного музею 1935 р.”; 14)
“До відносної хронології європейського неоліту”; 15) “Техніка посудини на ніжці
подунайського неоліту” [29, с. 11–12]. Без перебільшення можна стверджувати, що така
співпраця з УІФТ тривала протягом декількох років.
Від 1 до 6 серпня 1932 р. О. Кандиба-Ольжич брав участь у роботі наукового форуму на
тему “Перший Міжнародний Конгрес передісторичних і праісторичних наук”, який відбувся
у Лондоні. У доповіді “Дністро-Дунайська неолітична область” він підсумував попередні й
виклав нові погляди з проблем походження і розвитку раньоземельних культур зазначеного
регіону. Восени 1932 р. О. Кандиба-Ольжич взяв участь у археологічних розкопках печери
“Доміка” в Словаччині, які проводив доктор Й. Бельз із Державного археологічного
інституту. За час розкопок український вчений налагодив тісну співпрацю зі співробітниками
цього навчального закладу [3, с. 65].
Того ж року під час археологічних розкопок у Старчево О. Кандиба-Ольжич завідував
“пильною лабораторією” і відповідав, як зазначав професор Роберт Еріх, “за сортування і
класифікацію знайдених археологічних пам’яток, дані розкопки тривали до 1933–1934 рр. Ці
праісторичні матеріали включали уламки мальованого керамічного посуду, фігурки, кістяне
і камінне знаряддя до 2000 р. до н. е. У Старчево відкопано найстаріші пам’ятки неолітичної
культури в Югославії” [12, с. 218]. Про результати цієї експедиції також згадував
Д. Штогрин, зазнаючи, що “…О. Кандиба опублікував про археологічні розкопки у Старчево
в югославській пресі ряд наукових репортажей і статей, які знаходять місце на сторінках
передових часописів Белграду. З його праць відомо нам “Радови на терену код Старчева” [3,
с. 65].
У 1932 р. О. Кандиба-Ольжич завдяки співпраці з чеськими науковими установами
налагодив зв’язки із американською школою передісторичних досліджень та іншими
американськими науковими установами, які проводили археологічні експедиції у Європі. У
той час вчений був асистентом кафедри археології в Українському вільному університеті [30,
с. 19].
Співпраця дослідника з американськими вченими та науковими установами впродовж
1932–1939 рр. – винятково важлива ділянка його наукової кар’єри, беручи до уваги, що до
1939 р. зв’язків українських учених, які проживали в Європі, з американськими науковими
установами практично не було або ж були вони тільки випадковими. Тому семилітня
співпраця археолога з американськими вченими та установами у цьому ракурсі була
унікальною і заслуговує на окреме обговорення. Цілком логічним і важливим видається
дослідження основних напрямків цієї наукової співпраці, яка охоплювала три важливі
ділянки: археологічно-дослідну, викладацьку та публіцистичну. Без перебільшення можемо
стверджувати, що О. Кандиба-Ольжич своїми знаннями й поведінкою здобув визнання
американських науковців, установ і музеїв. Можна констатувати, що він був винятково
здібним молодим археологом з міжнародною науковою репутацією.
Також в 1931–1932 роках О. Кандиба-Ольжич здійснив студійну поїздку музеями
Югославії, Болгарії та Румунії, про які більш детально дізнаємося із його рапорту про ці
студії.
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Необхідно зазначити, що в 1933–1934 рр. історик брав участь в археологічних
розкопках у печерах Моравії, а в 1934 р. – в Південні Чехії. На цих розкопках в 1935 р.
дослідник пише статтю “Техніка посудин на ніжці в пасковій кераміці”, а декількома
місяцями пізніше проводить дослідження в музеях Румунії, Югославії, Австрії.
У 1934–1935 рр. О. Кандиба-Ольжич бере активну участь в розкопках Чеського
Археологічного інституту та Чеського Національного музею. На їх основі пише доповіді
“Розкопи Чеського Археологічного інституту в літі 1934 р.”, “Розкопи Національного музею
1935 р.”, котрі виголосив на засіданнях Українського Історично-філологічного Товариства у
Празі.
При сприянні Міжуніверситетського Інституту у Римі вчений здійснив проїздку до
Італії (протягом 1936–1937 рр. працював в ряді наукових закладів Італії та займався
перекладацькою діяльністю).
У 1938–1940 рр. О.Кандиба-Ольжич займався створенням Українського Наукового
інституту в Америці та видавництвом Збірником Наукових Праць, що мала велике значення
для розвитку української науки за кордоном.
За своє коротке життя О.Кандиба-Ольжич зробив вагомий внесок в археологію –
29 наукових статей, дві монографії та 8 рецензій. Він був видатною постаттю в українській
та світовій археології, одним із кращих дослідників і знавців європейського неоліту, зокрема
трипільської культури. Завдяки публікаціям, виступам на наукових форумах, викладацькій
діяльності та різноманітній популяризації археологічних матеріалів і результатів
дослідження в Україні, О. Кандиба-Ольжич зумів відчутно покращити рівень знань
сучасників про трипільську культуру. Студіювання трипільської культури стало важливим
внеском вченого у дослідження етногенезу українського народу.
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Андрій Кліш
МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ТА НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ
КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО
У статті досліджено найважливіші освітні, культурні та наукові
зв’язки К. Студинського з зарубіжними науковцями та суспільнополітичними діячами. Вияснено рівень впливу цих взаємин на
становлення К. Студинського як людини та науковця.
Ключові
слова:
Кирило
Студинський,
міжнародне
співробітництво, Східна Галичина, Слов’янський клуб.
Здобуття Україною незалежності та розвиток національної науки, інтеграційні процеси
в Європі та світі поставили перед нами завдання співпрацювати з провідними науковцями та
науковими установами не лише українськими, але й зарубіжними. У цьому контексті
важливим є досвід у цьому наших попередників – українських науковців кінця ХІХ – першої
половини ХХ ст., зокрема К. Студинського.
Метою даної статті є проведення всебічного дослідження зв’язків К. Студинського з
європейськими науковими колами.
На жаль, в історичній науці відсутні спеціальні дослідження з даної теми. Окремі
аспекти наукової діяльності та європейських зв’язків К. Студинського висвітлені у працях
У. Єдлінської [1–2], О. Веретюк [3], Б. Хаварівського [4], А. Кліша [5–7], В. Савенка,
Т. Савенко [8].
Формування наукових зв’язків К. Студинського розпочалося у Відні, який, починаючи з
кінця ХVIII ст. і до розпаду Австро-Угорської імперії в 1918 р., для західноукраїнських
земель був державним, політичним і культурним центром формування української
інтелігенції.
У 1889–1891 рр., за сприяння ректора, о. митрополита О. Бачинського, К. Студинський
відвідав богословські студії у Відні. Слід сказати, що викладачами К. Студинського була
ціла плеяда віденських викладачів, яких він представив для галицької молоді в одному з
дописів до газети “Діло”. Серед них були – А. Лаврін, О. Рікер, О. Мільнер, О. Шіндлер та ін.
[10, с. 2–3].
Продовжив навчання К. Студинський на філософському факультеті Віденського
університету, студентом якого став у жовтні 1897 р.
Під керівництвом визначного вченого-славіста В. Ягіча у 1893 р. він написав першу
наукову працю “Огляд української літератури ХVI–XVII ст.” зі спеціальним оглядом
“календарної справи”. На жаль, праця не була опублікована. Проте вона визначила головний
напрямок діяльності К. Студинського – літературознавство [3, с. 2].
Професор В. Ягіч сприяв становленню К. Студинського як особистості та науковця.
Зокрема, К. Студинський згадував слова професора, звернені до слухачів: “Мої панове! Хто
не хоче служити науці, нехай не переступає порогів моєї робітні. В кого немає таланту, охоти
й полету до наукових студій та дослідів, нехай іде на інші університети, що скоріше дадуть
йому хліб в руки, якби це могла подати йому наукова праця. Я хочу, щоб мої слухачі були
світлом для свого народу, щоб працювали для його культури, а нездарністю чи байдужістю
не приносили сорому цьому університетові, що я на ньому служу, ані семінарстві, що я його
веду”. Як згадував К. Студинський, в кімнаті стало тихо, а кожний учасник “хіба відчував
тоді удар свого серця” [12, арк. 11]. Спілкування з В. Ягічем залишило помітний слід на
формуванні К. Студинського як науковця та суспільно-політичного діяча. Його творчі
зацікавлення початку ХХ ст., які були спрямовані на дослідження національного
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відродження середини ХХ ст., учений розглядав у контексті міжслов’янських, зокрема,
українсько-чеських відносин [2, с. 11].
30 травня 1893 р. К. Студинський виголосив промову присвячену 100-річчю Я. Колара,
рідною мовою висловив ідею слов’янської федерації [11, с. 2]. Ця промова мала значний
вплив на присутніх. Усі, хто вперше чув українську мову, визнали її найкращою серед
слов’янських і усі, за винятком поляків промовляли “Слава Україні” та співали “Ще не
вмерла Україна” [12, арк. 15–16].
К. Студинський, крім лекцій проф. В. Ягіча, слухав класичних філологів Д. Гітльбавера,
А. Гофмана, О. Генриха і К. Шенкеля, С. Гартли. Студіював також порівняльну граматику
під керівництвом Ф. Міллера, санскрит на лекціях доцента Кірсте, литовську мову – у
доцента Мерінстера. Слухав також виклади доцентів Ф. Пастернака, В. Вондрака і
К. Стрекеля із слов’янської філології та К. Їречки з історії слов’янських народів [12, арк. 9].
Одночасно з К. Студинським студентами Віденського університету були представники
майже усіх слов’янських країн.
Вплинув на становлення світогляду К. Студинського і його земляк, уродженець
Тернополя, професор К. Брюкнер. Він, за словами К. Студинського, цікавився не лише
науковим життям Галичини, але й політичним. Про те, що це була невипадкова зустріч,
свідчить те, що К. Брюкнер завжди цікавився долею К. Студинського, його науковими
працями [13, арк. 2].
У травні 1894 р. він одержав стипендію на додаткову освіту в Берліні та Петербурзі. У
Берліні під керівництвом професора-славіста О. Брюкнера розпочав наукову студію
“Пересторога, пам’ятник початку ХVII віку”. О. Брюкнер написав рецензію на цю працю,
зазначивши “велику обізнаність, збирання розпорошеного, важкодоступного матеріалу,
докладне дослідження усіх за і проти” [9, с. 33]. У листі до О. Барвінського, високо
оцінюючи матеріали Берлінської бібліотеки, дивувався як люди інших національностей
дбають про розвиток українознавства на відміну від самих українців [14, арк. 19]. Усе
подальше життя він намагався підняти українську науку. Як стипендіат міністерства освіти
навчався у Києві та Петербурзі. Там працював цілий рік у бібліотеках і архівах. У Києві
слухав (за дозволом ректорату університету) лекції професорів В. Антоновича, С. Голубєва,
П. Владімірова [15, с. 144–145].
З палким бажанням досконало пізнати російську духовну культуру К. Студинський у
травні 1895 р. приїхав до Петербурга. За час тримісячного перебування у місті на Неві він
встановив особисті контакти з видатними представниками гуманітарних наук, зокрема, з
академіком О. Веселовським, керівником відділу російської мови та словесності академії
наук, О. Шахматовим, мовознавцем, істориком давньоруської культури, прихильником
української мови і літератури. Саме за рекомендацією К. Студинського О. Шахматов пізніше
був обраний членом НТШ у Львові.
Дружні стосунки пов’язували К. Студинського з професором історії української
літератури Яґеллонського університету Ю. Третяком. Саме завдяки йому молодий науковець
мав змогу друкувати свої праці у виданнях польської Академії наук. Ю. Третяк сприяв
К. Студинському у захисті габілітаційної роботи у Ягеллонському університеті.
У 1901 р. за ініціативи професора філософії Яґеллонського університету
М. Здзєховського в Кракові був утворений “Kłub Słowiański” (“Слов’янський клуб”). Його
метою було інформувати польське суспільство про культурне життя всіх слов’янських
народів, а в широкому аспекті – об’єднати їх до боротьби з великодержавним російським
шовінізмом. Актуальним тоді стало питання порозуміння з українцями, оскільки Україну
почали розглядати як можливий терен війни Австро-Угорщини та Німеччини з Росією.
Враховуючи злободенність українсько-польських взаємин, перед засновниками клубу
постало “подвійне завдання: перемогти опортуністичні тенденції власного суспільства і
донести ідею співпраці на українське середовище” [16, с. 49].
Клуб об’єднав багатьох представників польської інтелектуальної еліти. Серед активних
членів товариства були Ф. Конечний, Т. Грабовський, А. Гжимала-Седлецький,
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Л. Василевський, Ф. Моравський, Я. Лось, Ф. Равіта-Гавронський, С. Грабовський, К. Ніч та
ін. До нього належали відомі вчені з-за кордону Ж. Бодуен-де-Куртене, О. Бальцер, Ф. Буяк,
Ф. Чермак [17, с. 221]. У роботі “Слов’янського клубу” К. Студинський разом із Б. Лепким,
О. Колесою, О. Барвінським представляли українців.
Переломною подією в діяльності товариства стало видання місячника “Swiat
Slowianski” (“Слов’янський світ”) від січня 1905 р., що став пресовим органом клубу.
Часопис, редактором котрого був Ф. Конечний, вирізнявся на тлі тогочасних польських
видань тим, що висловлював найбільше зацікавлення українською проблематикою. З дієвої
участі Б.Лепкого, котрий був одним із засновників часопису, у співпрацю із “Слов’янським
світом” включився К. Студинський, зокрема він опублікував статтю “Z dzierejov
moskalofilstwa w Galiciji” (“З джерел москвофільства в Галичині”).
Окрім того К. Студинського, як одного з провідних науковців Східної Галичини,
неодноразово запрошували співпрацювати різноманітні наукові установи та видання.
Зокрема, він прийняв участь у діяльності народознавчого товариства [9, с. 96, 97], виданні
чотирьохмісячника “Carpathorossica”, присвяченого дослідженню історії, літератури та
етнографії Підкарпатської України [9, с. 438–439]. У вересні 1935 р. І. Огієнко запросив
К. Студинського до наукової колегії науково-літературного часопису “Наша культура”, а у
1937 р. прохання про співпрацю у німецькомовному журналі “Ukr. Kulturberichte” висловив
З. Кузеля [9, с. 558].
У 1903 р. К. Студинський, з метою популяризації європейської культури на території
Східної Галичини, задумав видати антологію перекладів, як він зазначив, “найважнійших
поетів чужих народів, перекладів справді вартних під оглядом артистичним і літературним”
[18, с. 3]. Спочатку хотів доручити цю справу цілій громаді перекладачів, але потім зупинив
свій вибір на В. Щуратові як одному з “найвизнаніших наших письменників (…), що по
різних часописах та журналах розсіяв цілий ряд справді артистичних і поетичних
перекладів” [18, с. 3].
К. Студинський активно обмінювався науковими працями зі своїми закордонними
колегами. Зокрема, з чеським славістом, богемістом, діактологом, ректором Карлового
університету, членом Королівської АН Ф. Пастрнеком [9, с. 55, 62, 424], чеським славістом,
мовознавцем, професором славістики Віденського університету В. Вондраком [9, с. 228–229,
232], чеським фольклористом, етнографом, літературознавцем, славістом, професором
Празького університету, академіком Чеської АН Ї. Гораком [9, с. 474], польським
мовознавцем, професором Ягеллонського університету Я. Лосем [9, с. 475], професором
Каунаського університету І. Йонінасом [9, с. 497], професором Краківського та
Страсбурзького університетів, віце-президентом Інституту слов’янознавства у Парижі
А. Мазоном [9, с. 501], німецьким славістом, професором університетів у Мюнстері та
Кенінберзі К. Г. Маєром [9, с. 573, 591–592], чеським славістом, бібліотекарем Художньопромислового музею в Празі, викладачем бібліотечної справи в Празькому університеті
Й. Вольфом [9, с. 643–644]. До нього зверталися з проханнями про надання різноманітної
літератури. Так, чеський мовознавець, професор Карлового та ректор Братіславського
університетів М. Вайнгарт просив праці, які б стосувалися полемічної літератури XVII ст. [9,
с. 479–480].
Займаючись громадськими справами, К. Студинський активно вів наукову роботу. У
1923 р. його обрано членом-кореспондентом Інституту слов’янознавства у Празі [19, арк. 26].
Цей інститут розвинув інтенсивну наукову і видавничу діяльність, видав низку серійних і
монографічних праць. К. Студинський друкував у його виданнях статті. У них він намагався
ознайомити світову громадськість з українською науковою думкою.
НТШ, на чолі з К. Студинським, підтримувало контакти із західними країнами. 4 червня
1924 p. разом з І. Раковським він представляв НТШ на Першому всеслов’янському конгресі
географів й етнографів у Празі та виступив із доповіддю, у якій зокрема побажав розширення
слов’янської взаємності і єднання слов’янських народів [20, с. 1]. У цей час пожвавилося
листування з чеськими професорами, обраними членами НТШ, знайомими ще з часів
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навчання у Відні, а також з іншими європейськими вченими, яких К. Студинський залучав до
членства, висилав їм свої наукові праці, ознайомлював з діяльністю НТШ. Серед них
Ф. Кляйн, М. Планк, Д. Гільберт, Я. Бідльо, Ф. Пастрнек, Я. Лось, Я. Махал, А. Пенк,
А. Мазон та інші.
К. Студинський поряд з С. Пилипенком, І. Огієнком, А.Білецьким та іншими виголосив
доповідь на Першому з’їзді слов’янських філологів, що відбувся у Празі у 1929 році. Від
імені НТШ він виступив із привітальним словом до учасників з’їзду. Як пише І. Брик,
К. Студинський із вдячністю згадав Домбровського, який один з перших у науковій
класифікації слов’янських мов заклав основи для єднання розбитих і роздроблених слов’ян в
одну сім’ю. Академік висловив жаль, що не у всіх слов’янських державах українці мають
змогу вільної культурної праці і виказав бажання, щоб наступний з’їзд згуртував усіх
слов’ян, щоб всі були вільні і не було між ними поневолених [21, арк. 5].
У 1936 р. К. Студинський разом з І. Свенціцьким, Я. Рудницьким, І. Коваликом,
О. Мельником та С. Смаль-Стоцьким від імені товариства прийняв участь у другому
міжнародному з’їзді слов’янських філологів, який проходив у Варшаві.
Загалом наукові зв’язки К. Студинського з зарубіжними вченими та інституціями мали
багатогранний характер і проявлялися в різних формах. Його знання розширювалися і
поглиблювалися в міру налагодження і розвитку особистих контактів з українськими
науковцями, громадсько-культурними діячами. Ці взаємини сприяли глибшому
взаєморозумінню, виробленню спільних критеріїв в оцінці суспільних явищ, історичних
подій тощо.
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In the article it was carried the most educational, cultural and scientific ties of K. Studynsky
are with foreign research workers and social and political figures. The level of influencing of these
mutual relations is found out on becoming of K. Studynsky as a man and research worker.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
УДК 94 (497.1)

Ярослав Секо
СЕРБО-АЛБАНСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОСОВО У ПЕРІОД
СТАНОВЛЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ
В ЮГОСЛАВІЇ (1945–1948 РР.)
У статті аналізуються сербо-албанські відносини в Косово у
1945–1948 рр. Вказується, що їх характер значною мірою зумовлювався
реалізацією планів І. Броз Тіто щодо створення Балканської федерації.
Ключові слова: Балканська федерація, Югославія, Косово,
Комуністична партія Югославії.

С

ьогодні все, що стосується Сербії й Косово одразу попадає в розряд актуальних
тем, стає предметом наукових дискусій і політичних суперечок, або й просто –
побутових розмов у всіх куточках тісного інформаційного світу. Косове поле,
яке в 1389 р. було ареною жорстокого протистояння православного й мусульманського світу,
все ще залишається місцем боротьби не просто за місце під сонцем, але й за Вітчизну,
життєвий простір та власну історію між сербами та албанцями. Безумовно, що сам по собі
сербо-албанський конфлікт не є чимось винятковим. Тим більше, що продовжується він не
одне століття, має не менш криваві аналоги по всьому світу як у новітній час, так і в
попередні періоди світової історії. Його нинішня специфіка (і це, до певної міри, є
історичною закономірністю) в тому, що на конкретній території перетинається цілий ряд
нерозв’язаних протиріч притаманних певному часу. Лише в ХХ ст. можна пригадати Боснію
і Герцеговину, Судетську область, Кубу, Берлін, які ставали предметом суперечок між
великими державами. При цьому, розв’язка цих конфліктів військовими або
дипломатичними методами визначала подальші напрями розвитку світу. Гостроту
нинішнього сербо-албанського протистояння посилює об’єктивна зацікавленість у ньому
великих геополітичних гравців, які в його межах намагаються розв’язати глобальне питання
формування нового світового порядку й безпеки на основі фундаментальних принципів
західної цивілізації. Нинішнє Косово є прецедентом, який кидає виклик суверенітету
національної держави, однією з арен боротьби між однополярною і багатополярною
моделлю управління в період глобалізації, а також не позбавлене накипу цивілізаційного
протистояння між християнами й мусульманами в категоріях С. Хантінгтона.
У межах даної статті аналізуватиметься один із ранніх періодів сербо-албанських
взаємин, коли закладалися демографічні, соціально-економічні, політичні, юридичні та інші
передумови нинішнього конфлікту. Югославський комуністичний режим сприяв порушенню
рівноваги між сербами й албанцями в Косово на користь останніх. При цьому виникає
питання – чим зумовлювалася така політика – пошуками історичної справедливості й
намаганням виправити наявні деформації, що виникли у Королівстві Югославія у
міжвоєнний період, чи залагодженням сербо-албанського конфлікту у роки Другої світової
війни, чи пов’язувалася із амбітними планами І. Броз-Тіто домінувати на Балканському
півострові в межах федерації південних слов’ян?
У вітчизняній історіографії дане питання вивчене не достатньо. Українські славісти
переважно акцентують увагу на фазах відкритого сербо-албанського конфлікту, або ж кризі й
розпаді Югославської держави. Маються на увазі роботи М. Кріля, З. Барана, В. Ярового,
статті О. Маначинського, М. Каменецького, Є. Хомякова [1]. У той же час, у зарубіжній
історіографії досі триває гостра полеміка. Її окремі аспекти будуть відображені в контексті
розгляду даного питання.
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Однак, перед аналізом політики комуністичного уряду в Косово, вважаю доцільним
тезуально окреслити основні тенденції сербо-албанських відносин від початку ХХ ст. У
1913 р. за Бухарестським мирним договором Косово опинилося у складі Сербського
королівства. Паризька система мирних договорів 1919–1920 рр. за підсумками Першої
світової війни підтвердила такий status-quo ante bellum. Політика Королівства СХС –
Королівства Югославії щодо Косово відзначалася намаганням змінити демографічне
становище, яке вже тоді було на користь албанців, насамперед через активну міграційну
політику.
До 1939 р. в Косово переселилося 11 383 сім’ї (53 884 особи) із Чорногорії, Сербії,
Герцеговини, Ліки й інших територій королівства. Уряд всіляко допомагав колоністам
будуючи будинки (лише до 1936 р. їх було зведено 8 700), викуповував чи віднімав землю в
албанців (228 080 га). Однак, навіть такі дії та посилення еміграції албанців у Албанію й
Азію суттєво не змінили етнічного співвідношення. Перепис 1939 р. засвідчив суттєву
перевагу албанців – із 645 017 жителів Косово неслов’янських було 422 827 осіб (65,6 %),
слов’янських – 162 896 (25,2 %), переселенців – 59 294 (9,2 %) [2, с. 268].
Чинниками, що сприяли збереженню кількісної переваги албанців у Косово були: 1)
жорстка, але не жорстока аж до знищення політика уряду; 2) для багатонаціонального
королівства албанська проблема значно поступалася актуальністю сербо-хорватським
протиріччям; 3) поряд із політикою “батога” уряд застосовував і значно м’якіші методи –
поширення сербської культури, сприяння розвитку албанських шкіл, мусульманських
медресе тощо; 4) попри все природний приріст албанців у всі міжвоєнні роки залишався
вищим аніж у сербів.
Під час Другої світової війни албанці, натхненні ідеєю створення Великої Албанії,
підтримали фашистів. На території Косово відбувалися масові вбивства сербів, їх арешти,
виселення тощо. Цифри, запропоновані дослідниками, дуже різні. Вважається, що в роки
війни приблизно 100 тис. сербських і чорногорських колоністів втекло від албанського
терору, і приблизно 10 тис. було вбито. Італійський уряд, що керував на цих землях,
розпочав заселювати їх албанцями. Тоді в Косово було переселено від 80 до 100 тис. осіб.
При цьому, перша післявоєнна оцінка зафіксувала лише близько 75 тис. [3], а
найкритичнішими оцінками, їх число не перевищувало 10 тисяч [2, с. 275]. Однак, у даному
випадку варто відзначити саму тенденцію, яка при комуністичному режимі була узаконена.
Наприкінці 1943 р. ставало очевидним, що майбутнє південнослов’янських народів
визначатимуть комуністи. Одним із рішень другої сесії Антифашистського віче народного
визволення Югославії (29 листопада 1943 р.) декларувався намір будувати Югославію у
відповідності з правом кожного народу на самовизначення. Ця країна повинна була
створюватися “на федеративній основі, яка забезпечить повне рівноправ’я сербів, хорватів,
словенів, македонців і чорногорців, всім народам Сербії, Хорватії, Словенії, Македонії,
Чорногорії і Боснії і Герцеговини” [4, с. 210]. Хоча албанці не розглядалися як суб’єкт
творення федерації, все ж, інтернаціоналістська концепція комуністів дозволяла їм
сподіватися на прихильність уряду. Це, зокрема, виражалося в оголошенні широкої
культурної програми для національних меншин, а також комплексу заходів по подоланню
так званого “великосербського шовінізму”.
Сподівання не розійшлися з практикою. Політика комуністів на чолі з Тіто у Косово в
багатьох аспектах може розглядатися як проалбанська. При цьому спектр думок щодо її
витоків надзвичайно широкий. Найпростіші пояснення шукають у хорватській
національності І. Тіто, а отже, його, нехай і прихованій, але “вродженій” сербофобії. Також
вказується на помилкове розуміння югославським вождем принципів пролетарського
інтернаціоналізму, точніше – їх специфічне, тітівське тлумачення [5]. Частина сербських
істориків вважає, що “для Броза Косово було каналом по оволодінню Албанією, і одночасно
засобом руйнування історичної свідомості сербського народу”. Інша частина бачать у ній
“стратегію ослаблення сербського чинника в майбутній Югославії”. Дехто відзначає
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прагнення керівництва зменшити територію Сербії під впливом синдрому “великосербської
небезпеки” [6, с. 458].
На аналізі еволюції ідеології КПЮ в національному питанні розглядає косовську
політику авторитетний сербський історик Д. Батакович. До 1935 р. комуністи виступали за
знищення Королівства Югославії як “версальського витвору”, вважаючи, що югославським
несербським націям потрібно дозволити створити їх власні національні держави, а меншинам
– дозволити приєднатися до їх метрополій – Албанії, Угорщини, Болгарії. У 1935 р., після
зміни політичного курсу Комінтерну, комуністи притримувалися погляду, що єдиним
виходом є утворення Югославської федерації шляхом подолання домінування сербів. У
комуністичних відозвах до населення Космету, засуджувалася сербська буржуазія за її
погане ставлення і переслідування албанської меншини, а тому, на думку Батаковича, це
непрямо перекладало відповідальність із правлячих структур Королівства Югославії на всю
сербську націю [3].
Цікаві підходи пропонуються російськими дослідниками. Зокрема, Є. Гуськова звертає
увагу на національну політику югославських комуністів після завершення Другої світової
війни. Вона будувалася на двох принципах – забуття всіх суперечок, образ і ненависті
попереднього періоду, і подолання поняття “правляча нація” шляхом формування нової нації
“югославів” у процесі побудови соціалізму [6, с. 453]. За таких умов албанці отримували
значно кращі умови для розвитку в Косово аніж серби.
О. Валєцкій розглядає внутрішню політику в Косово крізь призму якісного складу
КПЮ. Як відомо, у 1920–1930-х рр. серби не поспішали вступати в цю партію через те, що її
основним ворогом було оголошено сербського короля і сербську владу в Белграді. Ці
антисербські настрої, виражені в ідеологічних формах, були перенесені на ситуацію в
повоєнний час. Сербська боротьба за Косово для комуністів, як і для всієї ліворадикальної
громадськості, в тому числі й сербської, була анахронізмом, що використовувався
“реакційними” силами для стравлювання трудящих різних націй. При цьому комуністи
абсолютно не зважали на релігійні аспекти протистояння, коли албанські “трудящі”
прагнули підняти “джихад” проти невірних “трудящих”, а косовські качаки∗ своїми ворогами
бачили всіх сербів, не залежно від їх соціального стану [7].
А. Анікєєв шукає відповідь у конкретних умовах повоєнного Косово. Встановлення
нової влади в Косово і Метохії наражалося на албанський опір. До 1947 р. при підтримці
місцевого населення діяли озброєнні угрупування албанських і косовських націоналістів. У
той же час, комуністична ідеологія і практика зустрічали насторожене відношення албанців,
які згадували щасливі роки італійської окупації. Аби зняти напруження в краї, КПЮ
змушена була піти на певні поступки албанцям. Її політика полягала в “лавіруванні між
необхідністю … сприяти розвитку, з одного боку, національної самосвідомості косовських
албанців, і кріпити їхню єдність із іншими народами федеративної Югославії, а з іншої –
боротися з албанським націоналізмом і сепаратизмом, джерелом якого після 1948 р. стала
сусідня Албанія. Одночасно, партія повинна була присікати будь-які прояви
великосербського націоналізму” [8].
Встановлення влади югославських комуністів на території Косово проходило дуже
складно. 23 листопада 1944 р. партизанські загони звільнили її від окупантів. Однак, вже за
кілька тижнів албанці підняли збройне повстання, невдоволенні рішенням про те, що Косово
залишиться в складі Югославії. Новий виступ тривав із 2 грудня 1944 р. до 21 лютого 1945 р.
[9]. Безумовно, новий комуністичний уряд у своїй політиці врахував такі несприятливі
настрої серед населення. І. Броз-Тіто заспокоював ситуацію заявами про майбутнє
входження Косово в склад Албанії та звільненням албанців від відповідальності за злочини
∗
Качаки – це загони албанців, які одночасно можна назвати бунтівниками, розбійниками й захисниками. Ці
загони найбільше загрожували миру в Косово. При цьому варто відзначити, що напади і вбивства, що
вчинювалися качаками чи немирними албанцями, були не стільки помстою тому чи іншому особистому ворогу,
скільки засобом опору племінному неприятелю – державі, персоналізованій у сербстві, в органах влади,
жандармах, армії.
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проти сербського населення в роки війни. Навесні 1945 р. він говорив албанцям Косово: “Ми
знаємо, що ви пішли в німецьку армію, що ви боролися проти нас, але це не означає, що ми
закликаємо вас до відповідальності. Ми знаємо, що всі ви були обдурені, що не всі з вас
убивці й злочинці, що 90 % із вас помилялося, і що зараз настав час вам допомогти, пояснити
чого ми хочемо. Ми не хочемо, щоб шиптарі в Косово були людьми другого чи третього
сорту. Ми хочемо щоб у вас були свої права, рівноправ’я, була своя мова, свої вчителі, щоб
ви відчували себе в своїй країні” [6, с. 457].
10 липня 1945 р. делегати-представники нової влади проголосували за збереження
Косово і Метохії (Космет) складі Сербії як окремого автономного регіону. У вересні схожий
статус отримала Воєводина. Тим самим у новоствореній країні створювався прецедент, який
порушував рівний статус суб’єктів федерації. Адже на території інших суб’єктів автономії не
створювалися, хоча передумови для цього були [3]. Новий статус Косово відображено в
Конституції ФНРЮ 1946 р., друга стаття якої вказувала: “Народна Республіка Сербія має в
своєму складі автономний край Воєводину і автономну область Косово-Метохію…” [10,
с. 249].
Згідно Уставу Косово-Метохійської області, що діяв до 1953 р., верховними органами
влади в Косметі визначалися обласний народний комітет і Обласний виконавчий комітет.
Їхні делегати представляли інтереси області в Скупщині як Сербії так і ФНРЮ. При цьому,
відомі випадки коли делегати від Космету займали на Народній скупщині відмінну позицію
від делегатів Сербської республіки. У цьому була своя логіка. Колишній югославський
високопосадовець і соратник Тіто, а згодом дисидент М. Джилас у інтерв’ю французькому
журналу “Монд” у 1971 р. відверто визнав, що створення в Сербії автономних країв мало на
меті ослаблення “централізму і гегемонізму сербів” як найсерйознішої перешкоди
встановлення комунізму [6, с. 455, 459].
Аналіз конкретних кроків югославського уряду в Косово, дозволяє відзначити її
проалбанський характер. Насамперед, варто назвати односторонню міграційну політику в
повоєнні роки. 6 березня 1945 р. була прийнята постанова № 343 “Про тимчасову заборону
повернення колоністів у місця їх попереднього проживання”. Ще одна заборона була видана
17 березня 1945 р. Її мотивація базувалася на класовому принципі, коли серби і чорногорці
розглядалися як експлуататори. 7 липня 1945 р. уряд заборонив самовільне повернення
колоністів, які в роки королівської Югославії в запланованому порядку розселялися в Косово
і Метохії на землях албанських утікачів або вигнанців. Такі кроки комуністичного уряду
відбилися на інтересах 60 тисяч сербів і чорногорців, яким заборонили повернення до своїх
домівок у Косово і Метохії. Водночас, 75 тисяч албанців, переселених під час війни
італійцями, було легалізовано [3]. А. Євтич у книзі “Страдања Срба на Косову и Метохији од
1941 до 1990” підкреслює, що постанови югославського уряду від 6 і 17 березня 1945 р., які
заборонили повернення вигнаним із Космету колоністам, фактично санкціонували
окупаційні і албанські військові злочини над сербськими жителями Косово і Метохії. Туди
вже ніколи не повернулося 1 638 сербських сімей, а у Воєводину тоді було переселено 2 064
сім’ї. Згідно матеріалів Обласного комітету, 5 744 сербські сім’ї тоді втратило повністю або
частково землю на території Косово [9].
Інший важливий аспект – до 1949 р. залишався відкритим югославо-албанський кордон,
що також сприяло проникненню на територію Космету албанців. При цьому іммігрували,
насамперед, албанські мусульмани – потенційні носії сепаратизму та прихильники ідей
Великої Албанії. На думку Д. Батаковича, чисельність албанців, які закріпилися на території
Косово в роки війни коливається від 15 тис. до 300 тис. При цьому, в перших повоєнних
оцінках фігурують цифри від 70 тис. до 75 тис. Якщо до цього додати, що 100 тис. сербів не
змогли повернутися, то це означає, що політика комуністичного уряду розбалансувала
етнічну структуру Косово [3]. Загалом же, сприятлива міграційна політика з 1945 р. до
1990-х рр. сприяла переселенню до Косово до 400 тис. людей [11].
Переселенська політика заохочувалась сприятливим для албанців переглядом
земельних питань. Аграрна ревізійна комісія визнала повне право на землю 4 829 сербських
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сімей, тоді як 5 744 колишніх власників частково втратили землю, а 595 – повністю.
Албанцям повернули 15 784 га землі [2: 276]. Існують й інші цифри, за якими албанці
отримали близько 25 тис га землі. Як відзначалося на засіданні Скупщини Народної
Республіки Сербія в жовтні 1948 р., “в Косово і Метохії виправлена несправедливість,
нанесена ще до війни шиптарам∗, коли у них віднімали землі” [6, с. 459].
У репортажі “Обіцяна земля” (“Борба”, 20 червня 1989 р.) революціонер і колишній
високопосадовець у Косово сказав наступне: “Для нас, заради впорядкування ситуації в
Косово і Метохії, було найважливішим обговорити і справедливо вирішити всі питання
навколо землі. Все це тривало два роки. Тим рішенням була віднята у поселенців тільки та
земля, яку роками обробляли селяни-албанці … близько 15–16 % усієї землі, якою поселенці
володіли до війни … Коли були вирішені ці суперечки навколо землі, були створені
сприятливі умови для нормального життя і роботи в Області, а це, між іншим, проявилося в
тому, що після того швидко були в основному ліквідовані і бунтівники” [2, с. 276].
Як бачимо, у даному випадку акцентується увага на класовому принципі вирішення
земельних суперечок. Однак, при аналізі дій комуністичного уряду не потрібно забувати й
про національні аспекти, адже на місце “класово ворожих” сербів приходили не сербські
трудящі, а албанські. О. Валєцкій відзначає використання комуністичним урядом
національних підходів до вирішення класових проблем. Це, зокрема, проявилося в тому, що
на сербських землях у Косметі інтенсивніше проходила колективізація, вони
проголошувалися суспільними для потреб випасання худоби. Створений у Косово і Метохії
“Фонд по переселенню”, головною метою якого було упередження випадків кровної помсти,
широко використовувався для відкупу албанцями землі в сербів. Це при тому, що його
фінансування здійснювалося переважно з бюджету Сербії, а не ФНРЮ. При
працевлаштуванні албанське керівництво в Косово активно реалізовувало курс Тіто, за яким
на одного серба мало припадати десять албанців [7].
Белградський уряд заохочував зростання народжуваності серед албанців. Тіто вважався
кумом кожній албанській сім’ї де народжувалася дев’ята дитина. За переписом 1948 р.
чисельність албанців у Косметі рівнялася 498 242 особам (68,45 %), сербів – 171 911
(23,62 %), чорногорців – 28 050 (3,85 %) [6, с. 459]. Практичні результати такої політики
стали відчутними за кілька десятиліть. У 1981 р. у Косово проживало 1 227 000 албанців [3].
Продовження політики на виселення сербів і чорногорців, заборони їх переїзду в край, а
також нижчі показники природного приросту сербів призвели до формування моноетнічного
Косово.
Відчули албанці також підтримку уряду в питанні перегляду їх участі в політичному
житті Космету. До 1948 р. Народний фронт у області об’єднував 227 358 албанців у понад
57 тисячах організаціях. Гіршими були справи з членством у КПЮ. Членами партії були
лише 0,35 % населення. Із них албанці складали 32 %, а серби і чорногорці – 64 % [6, с. 459].
Найбільшою вадою для цього був низький освітній рівень албанців. Для його підвищення
було здійснено цілий ряд заходів. Зокрема, у 1949 р. А. Ранкович інформував белградський
уряд про те, що “етнічним албанцям у Автономному регіоні Косово-Метохія, що
пригнічувалися в старій Югославії, нині гарантоване політичне і культурне життя і розвиток,
і рівна участь у всіх справах народної влади” [3]. Вказувалося, що після звільнення албанці
отримали 453 початкові і 29 вищі школи. Навчаючись за підручниками на рідній мові,
приблизно 64 тис. албанських дітей отримало початкову освіту, а близько 106 тис. дорослих
албанців навчилося читати і писати [3].
Безперечно, що в конкретних умовах другої половини 1940-х рр. вище названі чинники
не могли повною мірою проявитися й стати причиною конфлікту. В 1949 р. албанський лідер
Е. Ходжа, який зайняв у радянсько-югославському конфлікті бік І. Сталіна, в листі до
генсека ВКП(б) писав, що при народній владі Югославії питання про Косово і Метохію
вирішується на основі націоналізму: “відкриття албанських шкіл в Косово і Метохії є нічим
∗
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іншим як демагогією. В органи влади було обрано лише кілька албанців… Демократичні і
національні права албанської національної меншини Косово і Метохії абсолютно не
дотримуються. Жодного зв’язку з Албанією!” [12, с. 209]. Втім, об’єктивність цитованого
документа вельми сумнівна. Адже пишучи лист на адресу І. Сталіна, Е. Ходжа намагався
заручитися його підтримкою в питанні передання Косово Албанії.
Історики також свідчать, що аж до середини 1960-х у Косово все ще спостерігалося
політичне домінування сербів, яким належала більшість адміністративних і партійних посад,
та провідна роль у культурному та економічному житті країни. Особливо варто відзначити
діяльність керівника Служби державної безпеки серба А. Ранковича, який керував
операціями по ліквідації албанських ворожих елементів [13, с. 497]. Таке домінування сербів,
які складали меншість, приводило до утисків албанців. Не випадково, звільнення у 1966 р. із
займаних посад А. Ранковича стало приводом для албанських виступів у Косово під
політичними гаслами.
Усі ці чинники в своїй сукупності “витворювали” сучасну косовську проблему.
Оцінюючи політику Тіто, варто сконцентрувати увагу на двох принципових моментах: 1)
югославістських поглядах Тіто, і 2) баченні ним місця нової держави на континенті. Щодо
першого, то вже вказувалося, що Тіто був прихильником антисербського югославського
федералізму. Тому обмеження впливу сербів за допомогою інших південнослов’янських
націй, або національних меншин мало сенс. Пропонуючи албанцям широкі національні права
та прощення за воєнні злочини, югославський керівник сподіватися на кращу інтеграцію в
єдиний державний організм. При цьому роль албанців як союзників Тіто має бути
відкоригованою. Маршал не міг не брати до уваги посилення сербо-албанського антагонізму
в роки війни, підтримку албанцями окупантів, а також те, що при звільненні Балкан від
фашистів албанці були не надійними союзниками, і раз-по-раз порушували його плани.
Консервувати в рамках нової країни такий конфлікт було б помилкою.
Тому, аргументованішою здається точка зору, за якою політику щодо косовських
албанців варто розглядати не крізь призму будівництва югославської федерації, а в контексті
проектів балканської федерації (1944–1947 рр.). У різних джерелах і на різних етапах назва
ймовірної федерації змінювалася – югославська, болгаро-югославська, південнослов’янська і
балканська. При цьому кожна назва передбачала не лише різні принципи, але й різні
територію і кордони. В основі ідеї Балканської федерації, як і ідеї югославізму, лежала
ілюзорна спроба вирішити етнотериторіальні протиріччя, які виникли між народами і
державами в процесі їх національного самовизначення, шляхом створення одної держави на
принципах етнічної близькості [14, c. 238, 241].
У червні 1944 р. серед верхівки КПЮ розглядалося два варіанти вирішення косовського
питання. Головні теоретики Е. Кардель і М. Піяде зійшлися на думці, що проблема Косово
може бути вирішена “шляхом створення федеративних зв’язків “Югославії з Албанією”.
Інший варіант, заснований на зміні етнічної структури Косова, запропонував професор Васо
Чубрилович. У листопаді 1944 р. він звернувся із запискою “Проблема меншин у новій
Югославії” до І. Тіто, М. Джиласа і А. Ранковича. “Косово і Метохія завжди займали ключові
позиції на Балканах, – писав Чубрилович. – Розміщені в Центральній частині Балкан, ці
райони відділяють Чорногорію від Сербії, а їх обох – від Македонії. Ці землі Федеративної
Югославії не встановлять надійних зв’язків між собою до тих пір, поки вони не отримають
спільний етнічний кордон” [15, с. 84].
Впроваджувати в дію було вирішено перший варіант. М. Джилас писав у спогадах, що
уряди Албанії і Югославії “в принципі стояли на точці зору, що Албанія повинна
об’єднатися з Югославією, що вирішило б і питання албанської національної меншини в
Югославії”. Це принесло б не тільки безпосередню користь для Югославії, і Албанії, але
одночасно покінчило б із традиційною нетерпимістю і конфліктами між сербами і
албанцями. І, що … особливо важливо, це дало б можливість приєднати значну і компактну
албанську меншину до Албанії як окремої республіки в югославо-албанській федерації” [6,
с. 458]. І. Тіто значно більше цікавила доля задуманої ним балканської федерації, ядром
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котрої стала б Югославія, аніж область Косово в складі Сербії. Він готовий був нею
пожертвувати, щоб зробити ці плани прийнятними для Албанії. Майор Дж. Х. Мейджор,
член Британської військової місії в Сербії, записав наприкінці 1944 р.: “Я вірю в заяви Тіто,
що його не цікавить майбутнє Косово, яке він віддав би Албанії, якби вона цього захотіла”
[15, с. 36].
Балканська федерація бачилася І. Тіто дуже широко. В неї мали входити окрім
Югославії Болгарія і Албанія, а по можливості й Греція. Якщо переговори з болгарами з
самого початку велися важко, то відносини з Албанією – дуже ідилічно. 9 січня 1945 р.
керівник делегації Національного комітету звільнення Югославії А. Хебранг на зустрічі з
І. Сталіним відзначив, що “албанці є самими кращими друзями Югославії” [16, с. 130]. Він
інформував, що під час недавнього перебування албанської урядової делегації у Белграді,
було підписано югославо-албанський договір про дружбу і взаємну допомогу, а також
торгівельний договір. І. Сталін прихильно поставився до такої тісної співпраці, кинувши
репліку, що “албанці також слов’яни за походженням” [16, с. 130, 132]. Нічого дивного в
цьому не було. Адже наприкінці Другої світової війни І. Сталін цілком серйозно розглядав
плани по створенню сильного слов’янського блоку, який би виступав альтернативою
німецькому реваншизму [17, с. 32].
У 1946 р. відносини між Тираною і Белградом у питанні створення федерації перейшли
у практичну площину. На початку липня під час візиту албанського лідера до Югославії було
заключено договори про дружбу і взаємну допомогу, про економічне співробітництво і угоду
про надання Албанії фінансового кредиту на суму в 1 200 тис. американських доларів [18,
с. 472]. У рамках зустрічей між керівниками держав піднімалося й питання щодо Косово й
Метохії. Е. Ходжа висловив переконання, що в майбутньому, коли і Югославія і Албанія
стануть соціалістичними державами, ця область буде приєднана до Албанії. Однак, наразі це
питання не варто піднімати жодній із сторін. Доцільно лише закріпити його окремим
положенням у Договорі про дружбу і взаємодопомогу. У свою чергу І. Тіто відзначив, що
поділяє погляди свого візаві на статус Косово. Однак, застеріг, що постановка цього питання
в нинішній час “лише б ослабила позиції югославського уряду, особливо в Сербії, в той же
час як вона жодною мірою не посилила б міжнародне становище Албанії”. Втім,
югославський маршал вважав за потрібне “прийняти всі міри для зближення населення
Косово і Метохії з населенням Албанії, і що однією із таких мір могло б бути відкриття
албано-югославського кордону і відміна митних зборів на цій ділянці кордону” [18, с. 476].
Ще один мотив відмови порушувати це питання одразу після закінчення світової війни
випливав із інтересів безпеки. В разі нападу “імперіалістів” на Албанію, ця країна навіть із
Косово і Метохією не змогла б чинити опір. А тому, залишаючи їх в складі Югославії можна
було сподіватися на меншу небезпеку [12, с. 210].
Для І. Тіто Балканська федерація була спробою встановити власний контроль над
Балканами. Зокрема, наприкінці 1947 р. радянські аналітики відзначали “певні тенденції у
керівників компартії (югославської – Я. С.) в переоцінці своїх досягнень і прагнення
поставити югославську компартію в положення “керівної” партії на Балканах” [19, с. 708].
При цьому, Югославія розглядалася в якості прикладу відносин між суб’єктами Балканської
федерації, а Косово – розмінної монети для втілення задумів. На думку І. Тіто, “з утворенням
Балканської федерації, питання косовської анексії в Албанію легко вирішувався б у межах її
структури” [3]. У квітні 1947 р. Е. Кардель інформував у Москві І. Сталіна: “У нас на
території Косово і Метохії і сьогодні проживають більше албанців, чим сербів. Ми думаємо
пізніше, коли встановляться ще тісніші відносини з албанцями, віддати їм ці території”.
Сталін відповів: “Дуже добре, правильно” і сказав, що об’єднання потрібно здійснити як
можна швидше [14, с. 245].
У 1946–1947 рр. було підписано 46 договорів, які фактично встановлювали єдину
економічну політику Албанії і Югославії. Договори про співробітництво і угоди про відміну
віз відповідали планам І. Тіто “прийняти всі міри для зближення населення Косово і Метохії
з населенням Албанії” [15, с. 36]. Однак, незважаючи на підписання договорів, інтеграційний
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процес відбувався дуже мляво. Під час свого візиту до Москви в липні 1947 р., Е. Ходжа,
відзначивши, що відносини між Югославією і Албанією “успішно розвиваються й
укріплюються”, а “дружба з Югославією розглядається албанським народом як основне і
життєве питання”, підкреслив фактичний зрив югославами виконання економічних договорів
[20, с. 679]. З іншого боку, в листопаді 1947 р. С. Златіч за дорученням І. Тіто висловив у
Тирані “подив і занепокоєння тим фактом, що в той час як інші країни Балканського
півострова і Центральної Європи все тісніше об’єднуються з Югославією, наші відносини з
вами знаходяться в (незадовільному) стані” [14, с. 245]. Як бачимо, вже в 1947 р. з’явилися
серйозні розбіжності між двома урядами.
У 1948 р. після розриву стосунків між І. Сталіним та І. Тіто, плани останнього по
створенню федерації, а отже, передання Косово Албанії були переглянуті. Не останню роль в
цьому відіграла позиція Е. Ходжі, який зайняв сторону радянського керівника. У 1949 р.
лідер албанських комуністів намагався схилити І. Сталіна до силового варіанту розв’язання
югославського питання. При цьому, платою для албанців Косово мала стати його передача
Албанії [12, с. 212].
Безумовно, що в нових геополітичних умовах можливостей для маневру в І. Тіто було
обмаль. Повернути колесо історії назад, і почати кампанію проти албанців у Косово означало
ще більше настроїти проти себе як країни радянського блоку, так і відвернути прихильність
Заходу. Що ж стосується внутрішньої політики, то це зірвало б усі починання в національній
сфері й автоматично зруйнувало ще доволі крихкий фундамент нової югославської
федерації. Тому, власне, І. Тіто змушений був і надалі проводити проалбанську політику в
Косово, сподіваючись на зростання серед албанців лояльності до комуністичної влади, й, тим
самим, гамувати ірредентистські та сепаратистські настрої. Зокрема, так і не була зупинена
міграція з Албанії. З 1948 по 1956 р. в Косово поселилося ще близько 40 тис. албанців [3].
Про помилковість такої політики говорила попередня історія цього краю. Сербія або
Югославія так і залишалася для цілих поколінь албанців чужою державою.
Оцінюючи косовську політику комуністичного уряду Югославії у 1945–1948 рр., варто
підкреслити її ідилічність і відірваність від реальних потреб суспільства. Ще не збудувавши
Югославію на нових засадах національної політики, І. Тіто одним наскоком намагався
реалізувати потужний регіональний проект у вигляді Балканської федерації. Хоча ця ідея
виношувалася не одним поколінням інтелектуалів, у повоєнний час вона не мала жодних
перспектив і об’єктивних передумов. Наслідком квапливості комуністів стала
непродуманість політики у Косово, яке впродовж 1945–1948 рр. виявилося розмінною
монетою у геополітичній грі. Невдача планів Тіто заклала об’єктивні передумови для
нинішнього сербо-албанського конфлікту. Чисельне домінування албанців у Косово
доповнилося зміцненням їх соціальних позицій і зростанням політичної свідомості. А це, в
свою чергу, перетворило Косово на больову точку в серці Сербії. Що ж стосується
населення краю, то воно виявилося спадкоємцем і заручником своєї власної історії. У ній
тісно переплелися етнічні конфлікти та амбіції геополітичних гравців, які несли людям горе,
спустошення та невпевненість у майбутньому.
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SERBIAN-AND-ALBANIAN RELATIONS IN KOSOVO DURING THE FORMATION OF
THE COMMUNIST REGIME IN YUGOSLAVIA (1945–1948)
The paper analyses in Kosovo the serbian-and-albanian relations 1945–1948. It is noted that
their character to a great extent was predetermined by the realization of I. Broz Tito’s on plans the
Balkan federation creation.
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Оксана Валіон
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ Й НІМЕЧЧИНОЮ В
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ВИМІРІ (90-І РОКИ XX СТ.)
У статті авторка розглядає науково-технічне співробітництво
України й Німеччини в 90-х роках XX ст., акцентує увагу на політикоправовій базі цих контактів, розкриває співпрацю між науковими та
освітніми організаціями обох держав.
Ключові
слова:
Україна,
Німеччина,
науково-технічне
співробітництво, наукові та освітні організації.

І

сторія відносин українського та німецького народів сягає глибини віків. У різні
історичні періоди їхній характер визначався, насамперед, державним станом обох
народів та їх міжнародним становищем. Усупереч різноманітним точкам зору та
неоднозначним оцінкам окремих історичних періодів і аспектів українсько-німецьких
відносин вони й сьогодні зміцнюються та розвиваються.
Враховуючи пріоритетність європейського напряму зовнішньої політики України,
особливий науковий та практичний інтерес викликає дослідження основних складових
співробітництва між Україною і ФРН у 90-х роках XX століття. Об’єднання Німеччини та
проголошення незалежності України, встановлення між ними дипломатичних і партнерських
міждержавних взаємин дали поштовх розвиткові політичного, торгoвельно-економічного та
науково-технічного співробітництва.
З огляду на високий розвиток науки і техніки як в Німеччині, так і в Україні
співробітництво між обома країнами в науково-технічній галузі в 90-ті роки набирало
важливого значення. Відомо, що Німеччина з давніх часів вважалася країною, яка дбала про
розвиток науки, німецькі університети займали провідне становище в багатьох галузях
природничих і гуманітарних наук.
Загалом у Німеччині науково-дослідницькою роботою в 90-ті рр. займалося близько 500
тис. осіб. Відповідно третину становили науковці, технічний та інший персонал. Витрати на
дослідження і розробки досягли в досліджуваний період приблизно 2,9 % валового
суспільного продукту і відповідали рівню США і Японії. Сучасні ефективні розробки
дослідники Німеччини мали в таких сферах, як фундаментальна фізика, нові джерела енергії
(у тому числі синтез атомного ядра), повітроплавання і космонавтика, медицина і
молекулярна біологія, дослідження навколишнього середовища тощо.
Наукові здобутки України також отримали світове визнання. Роботи інститутів з
проблем електрозварювання, порошкової металургії, надтвердих матеріалів, кібернетики,
космічних досліджень, генної інженерії, нових матеріалів і технологій їх виробництва мали
велике фундаментальне та прикладне значення.
Ці та інші досягнення в науково-технічній сфері фахівців України – значний капітал,
який за певних умов можна використати зусиллями наших країн з великою віддачею. З
огляду на це, науково-технічне співробітництво з Німеччиною для України було й
залишається особливо актуальним. Аналіз двосторонніх відносин у галузі науки й техніки
дасть змогу з’ясувати основні закономірності розвитку взаємозв’язків між обома народами та
співвіднести їх із загальноєвропейськими трансформаційними змінами.
Досліджувана проблема на сучасному етапі ще не знайшла окремого спеціального
висвітлення в українській історичній науці. Проте з’являються праці, автори яких
висвітлюють певні аспекти українсько-німецького співробітництва, зокрема, політичні,
економічні, культурні, а також обґрунтовують їх необхідність для подальшого розвитку обох
держав. На нашу увагу заслуговують роботи А. Кудряченко [1, 2, 3], в яких автор висвітлює
об’єктивні напрями пошуку співпраці Української держави з ФРН, обопільний для них як
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стратегічних партнерів вектор співдії. Розвиваючи цю думку, дослідник наголошує на
взаємодоповненні країн і в галузі науково-технічних та гуманітарних проблем. Головними
напрямками співробітництва між Україною й Німеччиною посол Федеративної Республіки
Німеччина Ебергард Гайкен вважає науку і культуру. Цим питанням присвячена його стаття,
в якій автор розглядає дану співпрацю з німецької сторони через низку посередницьких
організацій, що діють в Україні [4]. Ю. Костенко в праці “Курс на стабільне партнерство”
вважає однією з вагомих форм українсько-німецької науково-технічної співпраці виконання
спільних наукових досліджень, які в 90-ті роки XX ст. набули особливого пожвавлення [5].
Взаємообмін
працівників вищої школи між Україною й Німеччиною висвітлює
Генеральний консул України в Мюнхені Г. Хоружий [6]. Діяльності німецького Гетеінституту в Україні присвячена стаття М. Макаревич “Посланець німецької культури” [7].
Авторка розкриває схему й основні напрямки роботи німецького культурного центру Гетеінституту на українській землі. Науково-технічні та гуманітарні двосторонні взаємини
відображені в статті В. Солошенко [8]. На думку дослідниці, активний розвиток
співробітництва в гуманітарній сфері сприяв подоланню стереотипів минулого, активізації
двосторонніх міждержавних контактів.
Відновлення багатовікових традицій духовних зв’язків науковців попередніх
історичних періодів (широкі науково-технічні стосунки були характерні для відносин
України з колишньою НДР) сприяло розширенню українсько-німецького співробітництва в
науково-технічній сфері у 90-х роках XX століття, зміцненню контактів і поглибленню
співпраці між вченими, спеціалістами, науковими та освітніми організаціями,
підприємствами обох країн, вирішенню наукових проблем і здійсненню спільних
дослідницьких проектів.
Політико-правовою базою для розгортання двостороннього науково-технічного
співробітництва стали Спільна Заява Державного Комітету України з питань науки і
технологій та Федерального міністерства наукових досліджень і технологій ФРН про
науково-технічні відносини від 10 червня 1993 р. та Договір між Україною і ФРН про
розвиток широкомасштабного співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і
техніки. Зокрема, в статті 13 Договору підкреслювалося, що “сторони в межах своїх
можливостей сприятимуть науково-технічному співробітництву… з цією метою вони
підтримуватимуть контакти і співробітництво між вченими, спеціалістами, науковими
організаціями і підприємствами обох держав при вирішенні науково-технічних проблем і
здійсненні спільних дослідницьких проектів” [2, с. 148–149].
В цьому контексті розпочалось активне встановлення безпосередніх ділових стосунків
інститутів і підрозділів Академії наук України з відповідними установами ФРН. Цьому
великою мірою сприяла письмова домовленість між президентом НАН України Б. Патоном і
президентом науково-дослідницького товариства ФРН В. Фрювальдом. Німецьке науководослідницьке товариство – це позаурядова організація ФРН, що об’єднує майже всі
дослідницькі підрозділи фірм. Товариство фінансує Федеральне міністерство досліджень і
технологій ФРН. Про масштаби співробітництва в науковій сфері свідчить той факт, що
станом на початок 1994 р. НАН України і Німецьке науково-дослідницьке товариство
проводили дослідження з 20 тем, з боку України брали участь 14 інститутів. У центрі уваги
вчених було широке коло проблем у галузі фізики, хімії, медицини, геології,
матеріалознавства, енергозбереження, історії, археології, а також інших гуманітарних наук
[2, с. 149–150].
Наукове співробітництво розвивалось по лінії Міністерства освіти України та вищої
школи ФРН. Якщо в 80-ті роки лише дехто з викладачів чи пошукачів мав змогу стажуватись
у Західній Німеччині, то із здобуттям незалежності можливості України різко зросли. На
1992–1993 навчальний рік Німецька служба академічного обміну видала науковцям і
студентам 81 стипендію для перебування в німецьких університетах, дослідницьких
інститутах. На 1993–1994 навчальний рік було виділено близько 100 стипендій. Крім цього,
Німецьке дослідницьке товариство і Фонд імені О. Гумбольда сприяли перебуванню у ФРН
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багатьох українських вчених з метою проведення досліджень. У свою чергу, об’єднаний
фонд “Джонсон і Джонсон”, що діяв у Німеччині, надавав гранди переважно за програмами,
пов’язаними з охороною здоров’я і медициною. Фінансувалися також такі напрями як
консультування органів влади з питань медичної науки, підтримка зв’язку української і
німецької науки, бібліотек, робота наукових установ. Фонд втілював у життя програму
підтримки співробітництва німецьких вчених з вченими країн Східної Європи. Предметом
підтримки були спільні, в тому числі й довготривалі проекти, запрошення на стажування,
участь в наукових симпозіумах і конференціях, придбання дрібного обладнання та інші
витрати, пов’язані зі стажуванням, в рамках до 20000 марок [8, с. 52].
У 1993 р. були укладені партнерські зв’язки між 28 університетами обох країн, що
також сприяло активізації науково-технічного співробітництва [2, с. 150].
Значну допомогу надають установи ФРН у розгортанні глобальної комп’ютерної
мережі Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського з іншими науковими
бібліотеками України та із західними партнерами. Окрім того, уряд землі Саксонія-Ангальт
передав книг на суму 2,4 млн. марок, від Німеччини надійшла необхідна апаратура на 30 тис.
доларів [2, с. 150–151]. Особливе значення сторони надають ефективному захисту прав
інтелектуальної власності для економічного, промислового і науково-технічного
співробітництва, про що йдеться в Договорі про розвиток широкомасштабного
співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки й техніки.
По висхідній розвивалися двосторонні науково-технічні зв’язки і в наступні роки.
Однією з вагомих форм співпраці було виконання спільних наукових досліджень. У 1996 р.
лише по лінії основного державного партнера – Федерального міністерства освіти, науки,
досліджень і технологій – виконувалося понад двадцять спільних проектів при фінансовій
підтримці з німецького боку на суму майже два мільйони німецьких марок. Проекти
охоплювали сфери матеріалознавства, технології електрозварювання, математики, фізичної
хімії, молекулярної біології. Певних успіхів досягнуто у співробітництві в рамках
екологічного дослідницького проекту “Дністер”, що виконували університет м. Марбург та
Західноукраїнський центр НАН України. Близько 15 проектів спільних фундаментальних
досліджень здійснювалися за участю Німецького дослідницького об’єднання [5, с. 15].
Загалом фінансування спільних українсько-німецьких наукових проектів по лінії
Німецької служби академічного обміну за 1993–1996 рр. становило близько 3 млн. доларів.
Німецька сторона реалізувала за угодою “Про поставки автомобільної техніки в Україну” за
пільговими цінами 4850 одиниць автомобільної техніки на загальну суму 15 млн. доларів,
725 одиниць цієї техніки передано згідно з угодою від 4 липня 1994 р. безкоштовно. В
рамках проектів допомоги з боку ЄС німецька частка становила: у загальній сумі кредитів
(285 екю) – 79,8 млн. екю; в програмі технічної допомоги ТАСІS – 90 млн. екю. Таким
чином, загальна сума допомоги Україні на двосторонній основі з 1992 по 1998 рр. становила
5 млрд. доларів [9, с. 131–132].
Тривало наукове співробітництво в галузі використання космічних технологій для
моніторингу земної поверхні. Плідною була співпраця в сфері охорони навколишнього
середовища, цьому сприяла підписана у 1995 р. Спільна заява про співробітництво між
Міністерством екологічної безпеки України та Федеральним міністерством охорони
навколишнього природного середовища та безпеки ядерних реакторів [5, с. 15]. Важливою і
корисною для України була співпраця з установами та організаціями ФРН з питань
мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та в галузі ядерної і радіаційної безпеки.
Складовою співробітництва була реалізація Протоколу про здійснення програми обстеження
заражених районів і українського Полісся. В Україні вже тривалий час співпрацюють
вітчизняні і німецькі радіологи. Завдяки сучасній німецькій техніці проводилися спільні
пересувні дослідження ґрунту, води, продуктів та дози опромінення людей. Німецькі вчені
разом з колегами з київського інституту радіології обстежили 150 населених пунктів дев’яти
районів Київської та Житомирської областей. Проводилася ця акція на кошти ФРН, а кожний
обстежений отримував сертифікат про наявність цезію в організмі [3, с. 176].
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Таким чином, українсько-німецьке науково-технічне співробітництво розвивалося і
ставало все більш інтенсивнішим. Німецькі підприємства брали участь у багатьох
міжнародних екологічних проектах в Україні. Зокрема, Товариство забезпечення і
транспорту (ТЗТ) з м. Маннхайма спільно з інженерним бюро “Шнтеку” надавало допомогу
Донецькій обласній державній адміністрації у створенні сучасної сітки енергозабезпечення.
Значну допомогу німецькі медичні установи надають лікувальним закладам України.
Для цього розроблено спеціальну програму гуманітарної допомоги, яка за обсягом становила
більш як половину всіх поставок по гуманітарній лінії з-за кордону. Допомога надається
різними урядовими і благодійними організаціями та фондами ФРН, такими як “Союз
робітників самаритян”, “Мальтійська служба допомоги”, “Спілка SOS-86”, “Діти Чорнобиля”
(м. Зауерланд) тощо. Тільки остання, наприклад, надіслала в Україну ліків на суму 3,5 млрд.
доларів. Одним із ускладнень, які заважали наданню гуманітарної допомоги, була
невирішеність питання з розмитненням гуманітарних вантажів в Україні. Після прийняття
Верховної Ради України 19 лютого 1997 р. постанови “Про тимчасовий порядок митного
оформлення вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять на митну територію України
від іноземних юридичних осіб”, проблему було вирішено [9, с. 132].
Особливу увагу уряди обох країн надають розбудові партнерських відносин України з
однією із найбільших й найрозвинутіших федеральних земель Німеччини – Баварією.
Правову основу для розвитку зв’язків створила Спільна заява про основні напрями
партнерського співробітництва між Україною і Баварією (підписана в січні 1990 р.) [9, с.
132]. Двосторонні зв’язки плідно розвивалися в галузі науки, техніки й культури. В
результаті у Мюнхені було відкрито український культурний центр і консульство МЗС
України. Серед українсько-німецьких підприємств успішно працювали в сфері медичної
техніки “Сіменс” – Київське ВО ім. Боженка – “Діма Мьобель” тощо.
У співробітництві сторони спираються на низку двосторонніх документів, зокрема на
Декларацію про наміри співробітництва в справі захисту навколишнього середовища
(31 липня 1990 р.), Протоколи про культурне співробітництво і співпрацю з питань вищої
школи (16 вересня 1991 р.) та ін. Українські учні проходять практику і навчання в Баварії зі
спеціалізації сільськогосподарських наук, лісового господарства та громадського
харчування, а медики – з питань діагностики. У сфері захисту навколишнього середовища
спеціалісти співпрацюють над питаннями водопостачання та очищення повітря. Баварська
сторона взяла участь у реалізації проекту з будівництва дитячої лікарні в Івано-Франківську
та проекту створення ортопедичного виробництва в Україні. Баварський ландтаг, Червоний
Хрест Баварії, інші організації постійно надавали гуманітарну допомогу Україні. У 1990 р.
баварський уряд і керівництво України утворили спільні комісії із співробітництва в галузі
охорони здоров’я, навколишнього середовища й культури. Основні напрямки співпраці
визначає постійна українсько-баварська робоча комісія. Варто зауважити, що за рішенням
уряду ФРН Баварія має брати на себе вирішення тих проблем українсько-німецького
співробітництва, які не входять до урядової компетенції [9, с. 133].
Важлива роль у зміцненні співпраці України й Німеччини належала вченимсуспільствознавцям обох країн. В середині жовтня 1997 р. в Мюнхені відбулася конференція
на тему “Україна на шляху до нації”, яка була організована “Робочим форумом Україна”
спільно з Мюнхенським університетом імені Людвіга-Максиміліана. Відкриваючи
конференцію, у своєму виступі професор А. Каппелер – німецький історик, автор книги
“Мала історія України” (“Kleine Geschichte der Ukraine“) зазначив, що лише після отримання
незалежності в Україні з’явилися передумови для формування нації.
Проблемам розвитку національних меншин в Україні були присвячені доповіді Г. Сассе
з Лондонської економічної школи, А. Віттковскі з Інституту політики розвитку в Берліні та
К. Бютера з Кельнського університету. На позитивні зрушення по зближенню України з
Німеччиною в галузі культури наголосив у своєму виступі на конференції Генеральний
консул України в Мюнхені Г. Хоружий [10, с. 33].
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Вивченню відносин Німеччини з Україною значну увагу приділяло Німецьке
товариство досліджень Східної Європи, президентом якого в березні 1999 р. стала колишній
президент бундестагу професор Р. Зюсмут [11, с. 38]. З часу заснування в 1913 р. товариство
належало до найвідоміших у Німеччині форумів між Сходом та Заходом. Журнали, які
видавало товариство – “Остойропа”, “Остойропа – Рехт” та “Остойропа – Віртшафт” –
містили повідомлення про країни Східної Європи в тому числі й Україну, інформували про
взаємини між Сходом і Заходом, зовнішню та внутрішню політику, економіку,
національності, суспільство, культуру, літературу, систему освіти, сучасні тенденції та
історичні події. Вони слугували й форумом для дискусій з приводу актуальних питань
вивчення Східної Європи [11, с. 39].
Між Україною й Німеччиною постійно здійснювалися обміни викладачами вузів. З часу
заснування Національного університету Києво-Могилянська академія в серпні 1992 р.
мюнхенський професор Р. Пітш щороку викладав там філософію і теологію. На знак
особливого визнання його обрано професором філософії академії. Професор Р. Пітш –
виняток серед німецьких науковців, які займалися Україною, оскільки він поряд з
російською мовою вільно оволодів українською. Пітш очолював Академію наук і мистецтв у
Мюнхені, а з початку 90-х років активно цікавився Україною. Його особливу увагу
привертали українсько-німецькі взаємини, в тому числі й у галузі філософії. Не дивно, що
він при цьому познайомив Німеччину з двома видатними українськими філософами –
П. Юркевичем та Г. Сковородою [12, с. 34]. Ці наукові інтереси професора, в свою чергу,
приносили користь і його київським студентам: щороку вони не тільки мали можливість
ознайомитися з історією українсько-німецьких відносин, але також з творами українських
філософів та тим, як їх сприймала німецька філософія.
Беручи до уваги співпрацю між вузами, слід виокремити Німецьку академічну службу
обміну (ДААД), яка надавала українським студентам близько 50 стипендій на рік. Ця
програма дозволила людям з вищою освітою, а також науковцям, що мають учений ступінь
навчатися в німецьких університетах, поглибити свої фахові знання та краще ознайомитися з
Німеччиною [4, с. 8].
У п’яти українських університетах на кафедрах германістики працювали лектори
Німецької служби академічного обміну. У 1997–1998 рр. в Київському Національному
університеті імені Тараса Шевченка на факультеті іноземної філології німецьку мову
викладала професор із Берліна К. Шир. Студенти факультету мали можливість з нею
спілкуватися, а також більше дізнатися про систему освіти і методику викладання німецької
мови в Німеччині. Таким чином, було зроблено величезний внесок у поліпшення підготовки
майбутніх германістів та перекладачів. 3 вересня 1996 року Федеральний канцлер Г. Коль під
час присвоєння йому ступеня почесного доктора Національного університету імені Тараса
Шевченка пообіцяв, що Німецька служба академічного обміну найближчим часом відкриє в
Києві бюро для оптимізації процесу вибору кандидатів та надання консультацій [4, с. 8]. Цей
проект було вдало втілено в життя.
Два координатори та вісімнадцять викладачів німецької мови з Центрального бюро
закордонних шкіл, для яких німецька є рідною мовою, працювали по всій Україні та
викладали німецьку мову школярам. Вони надавали консультації українським колегам з
питань побудови занять, використання сучасних засобів навчання та сучасного педагогічного
досвіду. 9 листопада 1996 р. відбувся четвертий всеукраїнський з’їзд учителів німецької
мови. Німецький культурний центр Гете-інститут, ДААД та Центральне бюро закордонних
шкіл зробили значний кадровий, фінансовий та матеріальний внесок для того, щоб цей з’їзд
відбувся [4, с. 8].
На плановій основі реалізуються взаємовигідні проекти, здійснюється обмін
делегаціями вчителів та учнівськими групами. Так, Вища технічна школа в Аугсбурзі
підготувала і провела конкурс дипломних робіт студентів архітектурних факультетів вузів
України і Баварії, учасники якого змагались у підготовці кращого проекту Баварськоукраїнського дому, котрий, на думку організаторів і учасників, варто було б збудувати в
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Києві. В університетах Мюнхена, Пассау, Регенсбурга та в інших вищих навчальних
закладах Баварії вчаться українські студенти та стажери. Баварські установи ведуть
цілеспрямовану роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців німецької мови для
українських вузів і шкіл [6, с. 30].
У 90-ті роки розвивалося співробітництво між українськими та німецькими
дослідниками шкільної освіти. Так, у Києві в кінці 1998 р. вперше зустрілися німецькі та
українські експерти з питань шкільних підручників, щоб обговорити проблеми укладання
українських підручників з історії та суспільствознавства. В 1999 р. Міністерство освіти
України спільно з Інститутом міжнародних досліджень шкільної освіти ім. Г. Екерта (ГЕІ)
запросило учасників на конференцію в німецьке місто Брауншвайг. ГЕІ – авторитетний у
світі заклад, що займався проблемами дидактичної літератури, з 1997 р. підтримував обмін
інформацією і думками між авторами шкільних підручників з Німеччини й України.
Наприкінці квітня 1998 р. конференція ректорів і президентів вузів ФРН вперше уклала
угоду про визнання оцінок і дипломів зі східноєвропейською країною. “Угода про співпрацю
між вищими навчальними закладами” зі Спілкою ректорів вузів України покликана
спростити обмін студентами та аспірантами [13, с. 86]. Визнання документів про отримання
освіти залежить від вузу, який самостійно приймає рішення в кожному конкретному
випадку. Вищі навчальні заклади, що вступили до Угоди, можуть оцінити документи про
освіту за певною схемою. Адже двостороннього визнання на державному рівні ще не існує. В
Україні керівним органом освіти є Міністерство освіти, а в Німеччині – Конференція
ректорів вузів, Конференція міністрів культури федеральних земель та Федеральне
міністерство освіти. Отже, рішення про визнання дипломів на державному рівні повинні
приймати всі три інстанції спільно з Міністерством закордонних справ України.
До угоди долучилися 40 німецьких вищих навчальних закладів із близько 200, що
входять до Конференції ректорів вузів. З українського боку до Угоди вступили всі 150 вузів
– членів Спілки ректорів вузів.
Відомо, що серед німецьких науковців є хороші знавці українських справ. Вони
згуртовані в німецькій асоціації українців, головою яких був берлінський історик Г. Торке [8,
с. 51]. Визначним центром німецької україністики є Кельн. Після проголошення
незалежності України історик А. Каппелер (м. Кельн) написав нову популярну історію
України німецькою мовою, яка знайшла значний попит.
Про зростання інтересу до України, її історії і культури в Німеччині свідчить той факт,
що під час літнього семестру 1996 року в Інституті славістики Мюнхенського університету
імені Людвіга Максиміліана слухачам вперше був запропонований курс “Вступ в
україністику” [14, с. 30]. Особлива заслуга в цьому належала докторові філології професору
У. Швайєру, завідувачу кафедри слов’янського мовознавства, який запропонував викладати і
вивчати українську мову. Вступний курс українознавства покликаний підвищити увагу до
минулого і сучасного України. Серед слухачів було четверо німців українського походження.
З особливим зацікавленням стежили вони за перебігом обговорення українознавчих проблем.
Знаний славіст професор У. Швайєр отримував велику підтримку від Міністерства у
справах культури Баварії, яке мало традиційні тісні партнерські відносини з Україною. За
ініціативою доктора Швайєра було поповнено фонд української літератури в бібліотеці
Інституту славістики Мюнхенського університету.
У 90-х роках XX ст. кафедра україністики існувала в університеті м. Грайфсвальда,
певні спроби викладання української мови робилися в Лейпцизі, Бонні, Аугсбурзі,
Геттінгені, Регенсбурзі, Фрайбурзі. Своєрідним центром україністики залишається Мюнхен.
Працювати цим осередкам українознавства нелегко, особливо відчувається брак
відповідної наукової літератури та навчальних посібників. Суттєве поповнення
україністичної бібліотеки отримав Інститут славістики при Грайфсвальдському університеті
імені Е. Арндта, де в 1997 р. було засновано кафедру україністики. Ці книги надійшли з
приватної бібліотеки професора О. Горбача, відомого славіста, який працював у Німеччині
[15, с. 33].
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Поглиблення двостороннього українсько-німецького співробітництва в різноманітних
сферах суспільного життя викликало потребу в Німеччині у фахівцях, які б добре володіли
українською мовою, знали б історію та культуру України. Тому в ряді університетських міст
Грайфсвальд, Мюнстер, Саарбрюкен і Потсдам започатковано вивчення україністики. У
Грайфсвальдському університеті створено кафедру україністики, єдину в ФРН.
Велику роль у розширенні культурного співробітництва між Німеччиною і Україною в
90-ті роки ХХ ст. відіграв Гете-інститут у Києві. Представництво Гете-інституту в Києві
почало роботу з липня 1993 р. Завданням Гете-Інституту в Києві як й інших 140 ГетеІнститутів у 76 країнах світу є сприяння обміну між Німеччиною та іншими країнами в галузі
культури, а також підтримка німецької мови за кордоном. Для здійснення цієї мети інститут
співпрацював з такими місцевими партнерами як театри, музеї, спілки митців, університети,
школи, бібліотеки. За роки його діяльності вдалося зробити немало на терені
міжнаціонального співробітництва. Діяльність Гете-інституту стала невід’ємною частиною
культурного життя України.
З 1993 р., відколи Україна увійшла в сферу діяльності Гете-інституту, як і в інших
закордонних інститутських представництвах працювали три основні відділи: бібліотека,
мовні курси, програмний відділ [7, с. 51].
Бібліотека – своєрідний інформаційний центр про Німеччину. Тут можна отримати
літературу з різних галузей знань. Для користування пропонувалися понад 3000 книжок,
періодика, відеокасети, компакт-диски та аудіокасети з німецькою музикою. Гете-Інститут у
Києві проводив у співпраці з українськими бібліотеками семінари підвищення кваліфікації
для бібліотекарів.
Мовний відділ вів мовні курси та займався розширенням педагогічних зв’язків, тісно
співпрацював із школами, університетами, спілками вчителів німецької мови. Курси,
розраховані як на початківців, так і на вдосконалення знань німецької мови, проводилися під
гаслом: “Вивчаючи німецьку мову – знайомимося з Німеччиною”. Вони надзвичайно
популярні в усьому світі. В Україні, записавшись на курси, треба чекати два роки на свою
чергу (поки що через матеріальні і технічні труднощі не можна розв’язати цю проблему).
Викладання проходило за сучасними методиками, розробленими Гете-інститутом.
Програмний відділ організовував і спрямовував проведення різноманітних культурних
заходів (конференції, літні курси німецької мови, демонстрація кінофільмів, музичні
концерти тощо). Було проведено кілька концертів органної музики, організовано
ретроспективні покази маловідомих в Україні кінофільмів німецьких режисерівшестидесятників за участю відомої німецької актриси Ромі Шнайдер, ряд конференцій,
колоквіумів. Зокрема, на честь Дмитра Чижевського було організовано конференцію на тему:
“Наука і культура між слов’янськими і німецькомовними світами як чинник оновлення
східної та південно-східної Європи”, симпозіум, присвячений року Лютера, а також
конференцію “Література після Чорнобиля: апокаліпсис чи дійсність?”. Підготовлено до
друку дослідження на тему: “Література та кіномистецтво у тоталітарних режимах” [7, с. 51–
52].
Перші кроки Гете-Інститу на українській землі можна вважати доволі успішними.
Головним досягненням цього періоду було створення міцного працездатного колективу. Це
дало змогу розширювати діяльність інституту, бо одного його представництва для такої
держави як Україна замало. Читальні зали німецької книги організовано в наукових
бібліотеках таких великих культурних центрів, як Львів, Харків, Донецьк та Одеса. Усі, хто
цікавиться німецькою культурою можуть користуватися там книгами, відеокасетами та
компакт-дисками. Це, безумовно, розширює можливості взаємозближення і взаємопізнання
обох культур.
Таким чином, підсумовуючи, можемо стверджувати, що саме в 90-ті роки XX ст.
зміцнюються двосторонні українсько-німецькі зв’язки в галузі науки й техніки, які
ґрунтуються на демократичних засадах, та широкій політико-правовій базі. В цьому плані
розширюється науковий обмін, здійснюється співпраця не лише між окремими вченими й
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спеціалістами, але й широким колом наукових та освітніх організацій, підприємств обох
держав, реалізовуються спільні науково-дослідницькі проекти. Поглиблення співробітництва
України і ФРН має всі шанси на успіх в контексті нарощування досягнутого привілейованого
партнерства до рівня стратегічного партнерства.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДВОСТОРОННЬОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЧЕСЬКОЮ
РЕСПУБЛІКОЮ НА ПОЧАТКУ 90-х рр. ХХ ст.
У статті аналізується процес становлення на початковому етапі
системи українсько-чеських відносин. Авторка, на основі теоретичного
і фактичного матеріалу досліджує шляхи і способи для їх розширення
та поглиблення в наступні періоди співробітництва між Україною та
Чеською Республікою.
Ключові слова: українсько-чеські відносини, співробітництво,
зовнішня політика, геополітика трансформаційні процеси, реформи,
Центрально-Східна Європа.
Період кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. відзначений кардинальними
геополітичними змінами в реґіоні Центрально-Східної Європи, що вплинули на подальший
розвиток як України, так і Чеської Республіки. Серед них: розпад СРСР та утворення нових
незалежних держав на пострадянському просторі, крах комуністичних режимів та
формування демократичного політичного устрою в колишніх соціалістичних країнах,
посилення впливу міжнародних та європейських реґіональних організацій. Обидві держави,
що внаслідок трансформаційних процесів здобули незалежність і стали повноправними
суб’єктами міжнародного права, отримали також можливість й традиційні українсько-чеські
історичні зв’язки перенести в площину взаємовигідного двостороннього співробітництва в
основних сферах суспільного життя.
Необхідність розбудови відносин між Україною та ЧР обумовлена об’єктивними
потребами та національними інтересами й відображена в концепціях зовнішньої політики
обох держав. Тому дослідження процесу становлення системи міждержавних відносин є
актуальним в контексті детального вивчення рівнів і напрямків українсько-чеського
співробітництва в політичній, економічній, науково-технічній, культурно-освітній сферах й в
рамках міжнародних та європейських організацій, вдосконалення механізмів реалізації
двосторонніх домовленостей, а також визначення перспектив для їх подальшого розвитку.
Донедавна цій проблематиці у вітчизняній та зарубіжній історіографії не приділялося
достатньої уваги. Адже існуючі праці мали або публіцистичне спрямування, або
політологічний зміст. При цьому українсько-чеські взаємини у таких дослідженнях
розглядалися в контексті внутрішньополітичного розвитку обох держав та курсу на
європейську та євроатлантичну інтеґрацію. Поява окремих робіт з історії становлення і
розвитку співпраці між Україною та Чехією від найдавніших часів до сьогодення засвідчила
про зростання інтересу до вивчення двосторонніх взаємин між країнами. Однак, через
багатоплановість праць, постановку та огляд загальних або надто вузьких питань, порушені
проблеми спричинилися до того, що не всі вони досліджені з однаковою повнотою. Все це
дозволяє продовжувати наукову роботу з аналізу та вивчення основних аспектів сучасних
українсько-чеських відносин.
Зважаючи на незначний часовий відступ від перебігу подій та процесів становлення
системи українсько-чеського співробітництва на початковому етапі розвитку основою для їх
дослідження стали неопубліковані документи українських архівів, зокрема Галузевого
державного архіву Міністерства закордонних справ, Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління і Центрального державного архіву громадських об’єднань, а
також поточних архівів державних структур і відомств, громадських організацій обох
держав. Автором використано також ряд опублікованих документів, матеріали періодичних
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видань та наукові видання і статті в яких міститься певна інформація про двосторонні
контакти між обома країнами.
Так, В. Литвин в своїй праці “Україна: Європа чи Євразія?” [1] досліджуючи актуальні
зовнішньополітичні питання і проблеми, які характерні для України на сучасному етапі,
піддає аналізу українсько-чеські відносини від часів Київської Русі і до 2004 р. В монографії
Р. Корсака “Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр.” [2] висвітлено
становлення й перебіг основних напрямів українсько-чеського міждержавного
співробітництва (більшою мірою в економічного) в означений період і окреслено
перспективи їх розвитку принаймні на найближче десятиріччя. Серед робіт, що в процесі
дослідження діяльності України на міжнародній арені торкаються окремих аспектів
українсько-чеських стосунків можна виділити двотомну анотовану історичну хроніку
“Україна i Європа (1990-2000 рр.)” [3;4], колективну працю під редакцією С. Віднянського
“Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка
міжнародних відносин (1991–2003)” [5] та монографію Андрущенко (Гринько) С. “Україна в
сучасному геополітичному середовищі” [6]. З опублікованих матеріалів важливе значення
для визначення місця України в чеській зовнішній політиці має документ “Ke koncepci
zahranični politiky Česke Republiky” [7]. Наукові публікації Передрiя О., Сюсько I.
“Розлучення по-чехословацьки” [8], Коротченко Т. “Чеська Республіка: взаємозв’язок між
внутрішньополітичною ситуацією та зовнішньою політикою” [9] та Вовканича I., Сюсько I.
“Становлення міждержавних взаємин Чехії, Словаччини та України” [10], висвітлюють хід
трансформаційних процесів в ЧР, розкривають основні напрямки її зовнішньої політики та
дають характеристику етапу формування двосторонніх взаємин. Оглядово-аналітичні
матеріали українських та зарубіжних періодичних видань (“Урядовий кур’єр”, “Голос
України”, “Політика і час”, “Mezinarodni politika”, “Пороги”) цього періоду містять інтерв’ю
офіційних осіб, інформаційні повідомлення про здійснені заходи в реалізації українськочеського співробітництва та коментарі певних політичних, економічних, культурних явищ у
відносинах між Україною та Чеською Республікою.
Тому, на основі конкретного документального матеріалу автором зроблено спробу
дослідити формування на початковому етапі системи двостороннього співробітництва між
Україною та Чеською Республікою й визначити шляхи і способи для їх розширення та
поглиблення в наступні періоди.
При аналізі процесу становлення українсько-чеських відносин, варто відзначити те, що
вони розпочалися не на порожньому місці і мають своє минуле і свою історію. Ці зв’язки
простежуються ще з часів Київської Русі, хоча тоді вони ще не мали постійного характеру.
Українсько-чеські контакти у ХІХ–ХХ ст. здійснювалися, насамперед, на перетині культур,
бо обидва народи перебували у схожих умовах поневолення, але одночасно й відновлення їх
національного життя. Чеське відродження стимулювало культурно-політичний рух серед
українців. У міжвоєнний час ці зв’язки інтенсивно розвивалися в Празі, коли там виникли
численні установи української еміграції. В період існування Чехословацької Соціалістичної
Республіки (ЧССР, а з 29 березня 1990 р. Чеської і Словацької Федеративної Республіки
(ЧСФР) ці взаємини розвивалися в руслі рядянсько-чехословацької дружби. Прямі
українсько-чеські відносини було започатковано лише з утворенням незалежних України і
ЧР.
У процесі формування основних засад міждержавного співробітництва можна виділити
два етапи. Перший – 1991–1992 рр. – період українсько-чехо-словацьких відносин, початок
налагодження двосторонніх контактів, в якому Чеська Республіка у складі ЧСФР визнала
незалежність України 8 грудня 1991 року та встановила з нею дипломатичні відносини
30 січня 1992 р. Другий етап, що тривав з 1993 по 1994 р., став визначальним для українськочеських відносин. Здобуття незалежності Чеською Республікою 1 січня 1993 р. та
встановлення Україною дипломатичних відносин з нею у перший день існування Чехії як
самостійної держави засвідчило встановлення якісно нових цивілізованих міждержавних
відносин між обома країнами.
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Українсько-чеські взаємини на початку 90–х рр., за словами першого посла України в ЧР
Р. Лубківського, нагадували велику залу, де люди, що знайомі між собою, здалека
посміхаються одне одному, але не можуть пробитися одне до одного, тому що між ними
стоять інші люди – зі своїми інтересами й розмовами... [11, с.13–14]. Ця побутова сценка,
якнайкраще характеризувала початковий період формування двосторонніх відносин. Україна
визнала Чехію однією з перших, і Чехія висловила прихильність до України, але фактично діалог
дещо затримався. Причинами цього стали: в першу чергу політика, орієнтована на Захід, що
формувалася в Чеській Республіці, після проголошення незалежності. Напрацьована концепція
зовнішньої політики ЧР передбачала стосунки з країнами Східної і Південно-Східної Європи. Їх
потреба визначалася, зокрема, господарськими і торговельними інтересами, а також вже
існуючими історичними традиціями культурних контактів [12, арк.183].
В свою чергу серед країн Центральної і Східної Європи співробітництву з ЧР
відводиться важливе місце в українській зовнішній політиці. Це обумовлено багатьма
факторами, в першу чергу наявністю широких можливостей налагодження різнобічної
взаємовигідної співпраці, тісними зв’язками, що склалися історично в різних галузях.
Геополітичне становище, історичні, культурні традиції, політичні та економічні інтереси
України – це також зумовлює наявність з цією країною спільних “європейських інтересів”
[13, арк.195]. Суттєвим для розвитку двосторонніх відносин є те, що в цих країнах проживає
значна кількість українців, а це викликає необхідність піклування про задоволення їх
національно-культурних, духовних, мовних та інших потреб і запитів, розвиває
інфраструктуру відповідних відносин.
У Чеській Республіці до середини 1990-х рр. в основному сформувалися засади
громадянського суспільства, парламентської демократії та багатопартійності. ЧР за
результатами постсоціалістичних перетворень першої половини 90-х рр. ХХ ст. входила в
групу прориву, тобто до кола найбільш успішно реформованих країн Центрально-Східної
Європи. Поступове наближення до загальноєвропейських стандартів дозволило розглядати
цю країну чи не як взірець постсоціалістичної трансформації.
Особливе захоплення за кордоном викликали радикальні ринкові реформи в ЧР,
здійснені за варіантом “шокової терапії”. Їх автором був В. Клаус (президент ЧР з 2003 р.), а
в минулому – міністр фінансів ЧСФР (1989–1992 рр.) та прем’єр-міністр Чехії (1992–
1997 рр.). Динамічний господарський і соціальний ріст ЧР в першій половині 1990-х рр.
змусив заговорити про “чеське економічне диво” [1, с.382]. В цілому Чехія доволі успішно
подолала шлях перетворення від соціалістичної до цивілізованої, демократичної країни
європейського типу.
Серед основних чинників, що зумовили позитивний результат системної
постсоціалістичної трансформації в ЧР, науковці виділяють: послідовну реалізацію сценарію
прискорених ринкових і політичних реформ, соціальну та політико-ідейну структуризацію
суспільства на цій основі й формування активних, ідейно визначених суб’єктів чеської
політичної сцени впродовж першої половини 1990-х рр. [14, с.162]. Тому стає зрозумілим,
що ці та інші чеські здобутки системних суспільних перетворень представляють значний
науково-теоретичний і практичний інтерес для подальшої розбудови Української держави та
розвитку міждержавних відносин.
Як вже зазначалося започаткування безпосередніх українсько-чеських стосунків було
покладено ще в період радянсько-чехо-словацької історії. Після часткового розширення
суверенітету і самостійності союзних республік в кінці 80-х на початку 90-х рр. наша
держава була зацікавлена в наповненні конкретним змістом свого суверенного права на
здійснення міжнародних відносин й пошуку ефективних шляхів практичного підключення до
процесів загальноєвропейської інтеґрації. Прагнення до продовження на новій основі
розвитку співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи та ширшої участі в
європейських справах знайшло розуміння і підтримку з Чехо-Словацької сторони. Тому,
керівництво УРСР активно проводило спостереження за ходом подій, що відбувалися в
цьому реґіоні впродовж зазначеного періоду. Аналіз внутрішньополітичного становища та
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зовнішньополітичної діяльності ЧСФР був необхідним для вироблення механізмів реалізації
співробітництва між країнами.
МЗС України підготувало інформаційну довідку про підсумки соціально-економічного
розвитку східноєвропейських країн в 1990 р. У ній відзначалося, що 1990 р. для
східноєвропейських країн з точки зору їх економічного і соціального розвитку став
виключно важким. Його підсумки не піддаються однозначній оцінці, оскільки за видимим
серйозним спадом виробництва в економіці відбулися складні процеси структурної
перебудови роздержавлення власності і впровадження ринкових механізмів управління,
переорієнтація зовнішньоекономічних зв’язків. Змінилися соціальна структура суспільства,
мотивація поведінки економічних суб’єктів [15, арк. 83–84]. Це засвідчило необоротність
процесів, які розгорнулися в східноєвропейських країнах, а також, незважаючи на певну
асинхронність, їх принципову спрямованість в бік створення багатоукладної економіки як
основи цивільного суспільства західноєвропейського типу.
У 1990 р. в Чеській і Словацькій Федеративній Республіці було розпочато перехід до
ринкової економіки. Цей процес супроводжувався виникненням серйозних труднощів як у
забезпечення динаміки економічного росту, так і у збалансуванні розвитку економіки.
Продовжувала понижуватися народногосподарська ефективність, посилення інфляційних
тенденцій.
Впродовж року сукупний суспільний продукт скоротився на 3%, національний дохід –
на 3,5%, валова продукція с/г зменшилася на 3,5%. Промислове виробництво скоротилося на
3,3%. Впало видобування кам’яного та бурого вугілля, зменшився випуск продукції
металургії, машинобудування, хімії, харчової промисловості. Помітно зросла
неплатоспроможність підприємств, погіршилося співвідношення темпів зростання
продуктивності праці і заробітної плати. У с/г склалася суперечлива ситуація. Зібрано
рекордний врожай зернових, який становив 12,6 млн. т. при середній врожайності 52 ц. з
гектара. В той же час зменшився збір картоплі і цукрового буряку. Почалося скорочення
поголів’я великої рогатої худоби. Скоротилася закупівля продукції тваринництва: яловичини
– на 4%, свинини – на 5%, молока – на 3%. Помітним стало зростання напруженості на
внутрішньому споживчому ринку. Із збільшенням роздрібних цін (в середньому на 10% за
рік) і грошових доходів населення на 7,5%, спостерігався відтік вкладів населення з ощадних
кас, як наслідок купівельної лихоманки і “втечі від грошей”. Федеральний бюджет був
зведений з активом в 3,6 млрд. крон, однак уряду не вдалося використати ці кошти на
подолання інфляційної тенденції. Щодо обсягу зовнішньоторговельного обігу, то він
збільшився на 7%, головним чином за рахунок зростання імпорту (на 14,7%) [15].
Офіційні візити, здійснені на початку 1990 р. також стали свідченням поступового
зростання взаємного інтересу в налагодженні ефективної системи міждержавного
співробітництва.
Так, 13–14 квітня 1990 р. в Києві з метою зустрічі з керівництвом республіки, а також
представлення нового генерального консула ЧСФР в Києві С. Гінара, перебував посол ЧСФР
в СРСР Р. Сланський [16, арк. 171–172]. А 26 квітня 1990 р. в ході візиту першого заступника
міністра закордонних справ ЧСФР Р. Гаренчара до УРСР відбулася бесіда з його українським
колегою А. Зленком. Зачепивши питання традиційної взаємодії Чехо-Словаччини та України,
обумовленого, за словами Р. Гаренчара, геополітичною та етнічною близькістю двох країн,
він відмітив наявність позитивного досвіду, як в галузі двосторонніх зв’язків, так і в сфері
співробітництва в міжнародних організаціях. Зокрема, ним було наведено приклад внесення
УРСР та Чехо-Словаччини спільного проекту резолюції по моніторингу і прогнозуванню
загрози навколишньому середовищу і наданню допомоги в надзвичайних екологічних
умовах, яка була прийнята на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Виходячи із
зазначеного, він висловив прохання надати підтримку братиславським ініціативам
президента ЧСФР В. Гавела [16, арк. 204–207]. З української сторони щодо висловлених
пропозицій принципових зауважень не було, однак їх поки що загальний характер
потребував підтвердження серйозними концептуальними розробками.
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Під час перебування міністра закордонних справ УРСР А. Зленка у Чехословаччині в
листопаді 1990 р. з нагоди відкриття Європейського центру досліджень з питань безпеки і
співробітництва між Сходом і Заходом, зустрічей з президентом ЧСФР В. Гавелом,
міністром закордонних справ Чехо-Словаччини І. Дінстбіром, іншими керівниками цієї
країни було обговорено питання активізації різностороннього українсько-чехо-словацького
та українсько-чеського співробітництва, насамперед, у галузі економіки. Було висловлено
необхідність розробки українсько-чехо-словацької консульської конвенції, підписання угоди
про безпосереднє економічне співробітництво між УРСР і ЧСФР, підготовки протоколу про
співробітництво між УРСР та ЧСФР. Окрім того досягнуто домовленості про обмін
офіційними візитами міністрів закордонних справ України та Чехо-Словаччини у 1991 р. [17,
арк. 19–20].
15 травня та 30 липня 1991 р. Київ знову відвідав посол ЧСФР у СРСР Р. Сланський.
Основні проблеми соціально-політичного розвитку обох країн, питання взаємовигідного
двостороннього співробітництва стали темою для переговорів і з головою Верховної Ради
України Л. Кравчуком, і з заступником голови ВРУ І. Плющем й міністром закордонних
справ України А. Зленком [3, с. 253]. Важливе значення, з погляду розширення прямого
українсько-чеського зовнішньоекономічного співробітництва у відповідності з принципами
міжнародного економічного права, мав липневий візит Р. Сланського до м. Києва. Підписана
в цей день (30 липня 1991 р.) “Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної
Республіки і Урядом Чеської і Словацької Федеративної Республіки про торговельноекономічні зв’язки та науково-технічне співробітництво” закріпила попередні домовленості
щодо здійснення торгово-економічного співробітництва, налагодження обміну товарами і
послугами, укладення міжбанківських угод, розширенні кооперування виробництва,
впровадження нових прогресивних форм виробництва [18, арк. 1–12].
Із 27 листопада 1991 р. у Чехо-Словаччині на запрошення МЗС ЧСФР з робочим
триденним візитом перебувала дипломатична делегація України на чолі з першим
заступником міністра закордонних справ М. Макаровича. В ході переговорів, які пройшли в
чехо-словацькому зовнішньополітичному відомстві, відбувся обмін думками з широкого
кола питань розвитку відносин між обома країнами. Зокрема, сторонами було відзначено про
необхідність надання нової якості двостороннім зв’язкам у всіх галузях [19, с. 1]. Окрім того,
було висловлено бажання налагодити співпрацю між Міністерством закордонних справ
України та Федеративним Міністерство закордонних справ Чеської і Словацької
Федеративної Республіки. Результатом домовленостей став протокол, який мав координував
діяльність міністерств обох країн, передбачаючи переговори та консультації на різних рівнях
між міністерствами з питань, що становлять взаємний інтерес, а також в рамках ООН, інших
міжнародних організаціях і форумах [20, арк. 1–3]. Така постановка завдань для наступного
розвитку українсько-чеського співробітництва була зумовлена, в першу чергу,
пришвидшенням процесу побудови демократичної суверенної української держави.
Після проголошення незалежності Україною Прага зав’язала тісне співробітництво з
Києвом. До визнання незалежності нашої держави уряд ЧСФР підійшов з особливою
відповідальністю. На позачерговому засіданні найвищого виконавчого органу країни
8 грудня 1991 р. було проголошено заяву про прийняття відповідного рішення. У документі
також висловлювалась готовність розпочати з українським керівництвом переговори про
встановлення дипломатичних відносин та продовження двостороннього діалогу, спираючись
на існуючі традиції добросусідства та співпраці [21, с. 1]. Після цієї події розпочалася робота
зі встановлення офіційних дипломатичних відносин між країнами. Домовленості, досягнуті
під час офіційних візитів, чергувалися з політичними консультаціями в рамках діяльності в
міжнародних організаціях.
9–11 січня 1992 року в Україні з офіційним візитом перебувала урядова делегація ЧР на
чолі з прем’єр-міністром П. Пітгартом. Делегацію прийняли президент України Л. Кравчук і
Прем’єр-міністр В. Фокін. Відбулися також зустрічі в Комісії Верховної Ради України у
закордонних справах та ряді міністерств. У ході бесід, прем’єр-міністр ЧР був
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проінформований про політичну і соціально-економічну ситуацію в Україні, її концепцію
зовнішньої політики. З свого боку він повідомив президента України про завдання, які
вирішує Уряд ЧР, про бажання і готовність Чехії розвивати всебічні зв’язки з Україною [22,
арк. 1–3]. Важливим результатом цього візиту стало спільне рішення сприяти розвиткові
регулярних зв’язків між Міністерством закордонних справ України та Урядовим комітетом з
міжнародних відносин, між міністерствами і місцевими органами управління а також
створювати умови для розвитку активної співпраці у політичній, соціально-економічній та
гуманітарній сферах.
Датою започаткування офіційних дипломатичних відносин між Україною і ЧСФР слід
вважати 30 січня 1992 р., коли міністр закордонних справ України А. Зленко та міністр
закордонних справ Чехії Й. Дінсбір уклали спільне комюніке. З дати його підписання
встановлено дипломатичні відносини і вчинено обмін дипломатичними представництвами на
рівні посольств. Обидві країни при цьому керувались впевненістю, що такі відносини
відповідають їх інтересам і сприяють зміцненню міжнародного співробітництва [23, арк. 1].
Таким чином, у 1991 р. розпочався перший, початковий етап становлення системи
двостороннього співробітництва між Україною та Чеською Республікою в складі ЧСФР,
який тривав до кінця 1992 р.
Поряд із здійсненням двостороннього співробітництва особливої ваги набирали події,
пов’язані з назріваючим розподілом ЧСФР. Україна, не так давно, будучи учасницею
схожого “політичного розлученням” висловила запевнення в підтримці керівництва Чеської і
Словацької Республік. Зокрема, в рамках роботи 47-ї сесії ГА ООН 24 вересня 1992 р.
відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Чехо-Словаччини – А. Зленка та
Й. Моравчика. Під час бесіди було обговорено основні проблеми, пов’язані з розділом ЧСФР
і питання розвитку відносин України з двома майбутніми незалежними державами – Чехією і
Словаччиною. Й. Моравчик проінформував про бачення розділу чеською і словацькою
сторонами. Зазначив, що формальне рішення про роз’єднання, прийняте 3 жовтня 1992 р.,
набуде чинності лише з 1 січня 1993 р. За час між двома згаданими датами сторони
проводитимуть переговори щодо практичного розділу власності, встановлення
дипломатичних відносин між собою і з іншими країнами, вирішення питань
правонаступництва стосовно міжнародних договорів ЧСФР та інших питань [24, арк. 113–
115].
Однак, не всі пропозиції чеської сторони знайшли підтримку з боку нашої держави.
Зокрема, прохання чеського міністра закордонних справ розглянути можливість організації
візитів президента Л. Кравчука до Праги і Братислави та підписання “Договору про
добросусідство, дружні відносини і співробітництво між Україною і ЧСФР” до кінця 1992 р.
не було підтримано. Серед наведених арґументів відмови української сторони –
недоцільність укладання договору з державою, яка невдовзі перестане існувати,
незадоволення з боку Словаччини, та суто технічні причини, оскільки, підписання договорів
– прерогатива президентів. Зрозуміло, що організація візиту на рівні глав держав
потребувала би значного часу, і до кінця 1992 р. його завершення було практично не
можливим. Тому, на думку А. Зленка на даному етапі основну увагу слід зосередити на
створенні нової правової основи відносин України з державами-правонаступницями ЧСФР,
тобто виробленні окремих договорів з Чехією і Словаччиною [24, арк. 116–117].
Спроба досягти домовленостей щодо поповнення договірно-правової бази двосторонніх
відносин основним документом міждержавного співробітництва “Договору про
добросусідство, дружні відносини і співробітництво” відбулася ще в травні 1992 р. Прем’єрміністр ЧСФР М. Чалфа під час свого візиту до України парафував згаданий Договір [25,
арк. 127]. Однак його так і не було підписано, оскільки з 1 січня 1993 р. ЧСФР припинила
своє існування. Розпад цієї держави призвів до змін не лише у внутрішньополітичного життя
в обох країнах, а й до перегляду основних напрямів зовнішнього курсу. Щодо України, то
Чеська Республіка висловила бажання й надалі продовжувати активну співпрацю, хоча ці
події певним чином позначилися на розвитку двосторонньої торгівлі.
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Отже, період українсько-чеських відносин 1991–1992 рр. за умов становлення молодої
Української держави, розподілу ЧСФР і проголошення незалежності Чехії і Словаччини
можна вважати підготовчим етапом, своєрідною репетицією до налагодження цивілізованих
широкомасштабних відносин та формування системи ефективного двостороннього
співробітництва між незалежними Україною та Чеською Республікою в нових історичних
умовах.
Другий етап двостороннього співробітництва, який в часі охоплює 1993–1994 роки,
характеризувався значним пожвавленням двосторонніх відносин між країнами. Це було
зумовлено, перш за все, встановленням нового статусу Чехії, а саме як незалежної держави,
коли обидві країни позбувшись остаточно свого соціалістичного минулого почали творити
спільний діалог, відповідно до умов, продиктованих новим часом.
1 січня 1993 р. – дата проголошення незалежності ЧР, визнання і встановлення
Україною дипломатичних відносин з цією державою. Визначальними чинниками здійснення
відносин цього періоду між обома державами стали динамічний розвиток міждержавних
стосунків, процеси регіонального інтеґраційного зближення, співробітництво у
загальноєвропейських структурах.
Впродовж цього періоду також розпочалося формування договірно-правової бази
сучасних українсько-чеських відносин. Було підписано ряд важливих документів, що
визначали співробітництво в політичній та економічній сферах, зокрема: “Угоду між
Міністерством сільського господарства і продовольства України і Міністерством сільського
господарства Чеської Республіки про економічне, науково-технічне та виробниче
співробітництво” (9 квітня 1993 р.) [26, арк. 1–5], “Протокол про консультації між
Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Чеської
Республіки” (6 вересня 1993 р.) [27, арк. 1–2], Угоди між Урядом України та Урядом Чеської
Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій [28, арк. 1–9], і Урядом України та
Урядом Чеської Республіки про торговельно-економічні зв’язки та наукове співробітництво
від 17 березня 1994 р. [29, арк. 1–4], “Угоду про співробітництво між Антимонопольним
комітетом України та Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки”
(19 грудня 1994 р.) [30, арк. 1–3].
Значно активізувалися українсько-чеські міжурядові, міжпарламентські і міжвідомчі
контакти. Так, у квітні 1993 р. до Києва прибула перша офіційна урядова делегація на чолі з
заступником голови уряду Чехії, міністром сільського господарства Й. Луксом. Під час
зустрічі з українськими прем’єр-міністром Л. Кучмою та міністром сільського господарства
Ю. Карасиком відбулися двосторонні переговори з питань співробітництва у справах
агропромислового комплексу. Підсумком стало підписання 6 квітня 1993 р. “Угоди між
Міністерством сільського господарства і продовольства України і Міністерством сільського
господарства Чеської Республіки про економічне, науково-технічне та виробниче
співробітництво”, що окрім прямого регулювання співробітництва, мала б сприяти й
інтенсивнішим діловим контактам у даній сфері [31, с. 1]. Таким чином, чи не вперше, на
офіційному рівні було звернено увагу на величезний потенціал, що існує в галузі сільського
господарства. Обговорення існуючих проблем, прийняття конкретних рішень з їх вирішення
та формування договірної основи стали основними чинниками нарощування темпів
співробітництва.
2 червня 1993 р. Україну відвідала, друга в новітній історії українсько-чеських
відносин, офіційна парламентська делегація ЧР, на чолі з головою Чеської Національної Ради
М. Угде. За час перебування чеські політичні діячі мали зустрічі з президентом України
Л. Кравчуком, віце прем’єр-міністром В. Пинзеником, міністром закордонних справ
А. Зленком. Метою візиту стало обговорення перспектив розвитку політичного та
економічного співробітництва між двома державами. У своєму виступі на сесії Верховної
Ради України 2 червня 1993 р. М. Угде відзначив, що, не зважаючи на втрату безпосередніх
кордонів, після поділу ЧСФР, позиції щодо європейської безпеки, вступу до європейських
політичних, військово-політичних та економічних структур залишаються близькими. Було
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також висловлено сподівання, що прагнення чеської сторони до поглиблення співпраці в
політичній, господарській та культурній сферах будуть підтримані і українськими
партнерами [32, с. 19–20]. Ця зустріч звичайно відкрила широкі можливості для
налагодження повноцінних українсько-чеських взаємин, однак більшою мірою носила
формальний характер.
На запрошення парламенту Чеської Республіки 22 листопада 1993 р. до Праги відбула
українська делегація, у складі голови Верховної Ради України І. Плюща, голови Комісії ВРУ
з питань соціальної політики та праці М. Білоблоцького, міністра економіки Р. Шпека,
міністра фінансів Г. П’ятаченка, голови правління Національного банку В. Ющенка [33, с. 1].
За два дні перебування українські урядовці зустрілися з президентом ЧР В. Гавелом і
обговорили актуальні питання подальшого розвитку українсько-чеських відносин, а також
деякі проблеми міжнародних відносин. В ході бесіди з прем’єр-міністром В. Клаусом було
порушено питання стосовно економічних реформ та поглиблення економічних зв’язків між
країнами. Члени делегації побували також в міністерстві з питань національного майна та
приватизації і в Національному банку Чехії де познайомилися з практичною роботою
проведення економічних реформ. Як підсумок цього візиту можна вважати висловлювання
очільника делегації І. Плюща: “ Здається, ми й не дізналися в Чехії чогось особливо нового.
Але побачили одну цікаву річ. Ми звикли вважати, що для успішного проведення реформ
потрібно дві умови. Перша – це злагода і політична стабільність у суспільстві. І друга – уряд,
який би взяв на себе цю важку ношу. А в ЧР ми переконалися, що є і третя обов’язкова умова
– фінансова стабільність держави...” [34, с. 6–7].
Підсумовуючи результати всіх офіційних зустрічей, що мали місце в сучасній історії
українсько-чеських взаємин, можна констатувати, що, не зважаючи на безперечний
позитивний результат у налагодженні системи двостороннього співробітництва й
формування фундаменту для його подальшого розвитку, більшість з можливостей так і не
було реалізовано. Підставою для такого твердження може слугувати факт відсутності на
цьому етапі відносин головного документу – угоди про дружбу і співпрацю між Україною та
ЧР. Лише після укладення такого роду документа можна було б розраховувати на прорив у
взаєминах між Україною та Чеською Республікою.
У 1994 р. найбільш знаковим став офіційний візит міністра закордонних справ України
А. Зленка та міністра зовнішньоекономічних зв’язків О. Слєпічева до Чеської Республіки.
Керівник зовнішньополітичного відомства нашої держави 17 березня 1994 р. провів
переговори зі своїм чеським колегою Й. Зеленцем та прем’єр-міністром В. Клаусом. Міністр
зовнішньоекономічних зв’язків України О.І. Слєпічев зустрівся з міністром промисловості та
торгівлі Чехії В. Длоугом, віце-прем’єром, міністром фінансів ЧР І. Кочарником задля
підписання міжурядові угоди про торгово-економічне і науково-технічне співробітництво та
про сприяння та взаємний захист інвестицій.
В ході зустрічей і переговорів було розглянуто широке коло питань двостороннього та
багатостороннього співробітництва двох держав. Зокрема, що стосується політичних питань,
то в ході переговорів і консультацій на всіх рівнях офіційні представники ЧР підкреслили,
що Чехія зацікавлена в зміцненні державності, суверенітету, незалежності та територіальної
цілісності України. На цій тезі особисто наголосив прем’єр-міністр Чехії В. Клаус і міністр
закордонних справ ЧР Й. Зеленєц [35, арк. 65].
Даний етап відзначався досить обережним підходом Чехії до питань розбудови
договірно-правової бази співробітництва з Україною. Такий підхід був зумовлений не
стратегічною, а тактичною лінією, яка передбачала утримання від активних дій до
проведення парламентських виборів і сформування нового уряду України. Він також став
результатом концентрації уваги державних структур Чехії на питання внутріполітичного та
економічного характеру.
Розгляд питань чесько-українського співробітництва чеською стороною багато в чому
був визначений сучасним станом перехідних процесів в Україні і методикою їх вирішення.
Ряд високих посадових осіб ЧР (зокрема, В. Клаус) вважали, що успіх трансформації
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посткомуністичного суспільства у високо розвинену державу з ринковою економікою і
демократичним устроєм необхідно шукати, насамперед, в гармонії політичних та
економічних чинників. Мова, передусім йшла про політичні фактори і створення системи
чітко визначених політичних партій, які могли б дати “мандат довіри” одному з провідних
політичних діячів на здійснення непопулярних у населення реформ.
Прем’єр-міністр Чехії В. Клаус визначив 3 фази трансформаційного періоду, які є
обов’язковими для посткомуністичних країн:
І – досягнення негативного консенсусу по відношенню до режиму, що існував. Вона
характеризується наявністю певної національної єдності і є найбільш сприятливою для
проведення реформ.
ІІ – поступовий відхід від негативізму у сприйнятті режиму, що існував. Типовим для
цього періоду є поява великої кількості політичних партій і лідерів зі своїми програмами і
баченнями шляхів виходу з кризи. Чим коротшою є ця фаза в розвитку держави, тим краще
(на думку В. Клауса Польща і Угорщина знаходиться на заключному етапі II фази).
ІІІ – зменшення кількості політичних партій, рухів, об’єднань, поява більш чітких
програм державотворення, спільність підходів до створення законодавчої влади і поява в
суспільстві консенсусу [35, арк. 68–69].
Не зважаючи на викладені вище застереження, чеська сторона підкреслила, що
парафований Договір про дружні відносини і співробітництво є першим документом,
створеним на основі нових підходів цієї держави до розбудови зовнішньополітичних
відносин (хоча питання про рівень підписання Договору на 1993 р. залишався поки що не
вирішеним чеською стороною).
Отож, визначальними чинниками формування системи двостороннього співробітництва
між Україною та Чехією на початку 90-х рр. ХХ ст. стали динамічний розвиток
міждержавних стосунків, процеси регіонального інтеграційного зближення, співробітництво
у загальноєвропейських структурах. Розбудовуючи українсько-чеські відносини обидві
держави, зрозуміло, враховували як історичні, так і політичні міркування. Адже Чехія як
одна із постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи, здійснивши системні
суспільні перетворення і досягнувши рівня стабільності, нагромадила досвід, який становив
значний інтерес для багатьох держав перехідного періоду, в тому числі й для України. У той
самий час і Україна залишалася для Чехії зоною значних політичних та економічних
інтересів, оскільки вона врахувала зростаючу роль нашої держави в сучасному світовому
розвитку. Позиція Чеської Республіки ґрунтувалася на тому, що Україна, маючи чималий
економічний потенціал, світові досягнення в низці галузей науки і техніки, відповідає
чеським національним інтересам і має неабияку перспективу. Взаємне розуміння цих реалій і
стало однією із головних передумов становлення системи українсько-чеських відносин в
нових історичних умовах. Однак існували і чинники, які певною мірою гальмували розвиток
співробітництва на початковому етапі, а саме: відставання України від ЧР у проведенні
політичних, економічних та правових реформ, відсутність спільного кордону та позиція
Чехії, яка була швидше західноєвропейська, ніж східноєвропейська. Разом з тим обидві
держави впродовж 1990-х рр. зуміли створити досить міцну базу, в тому числі і договірноправову розвитку співпраці в політичній, економічній та культурно-освітній сферах в
наступні періоди історії українсько-чеських відносин.
Список використаних джерел
1. Литвин В. М. Україна: Європа чи Євразія? – К.: Лі–Терра, 2004. – С. 369–402.
2. Корсак Р.В. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр.: Монографія. – Ужгород:
Ґражда, 2007. – 208 с.
3.Україна i Європа (1990–2000 рр.). Частина 1. Україна в міжнародних відносинах з країнами
Центральної та Південно-Східної Європи. Анотована історична хроніка // Мельникова I.М., Євсеєнко I.В.,
Знаменська М.В., Мартинов А.Ю., Нiкiфорук Д.I. – К.: Інститут історії України НАН України,2001. – 308 с.
4.Україна i Європа (1990–2000 рр.). Частина 2. Україна в міжнародних відносинах з країнами-членами
Європейського Союзу. Анотована історична хроніка // Мельникова I.М., Горенко О.М., Мартинов А.Ю.,
Нiкiфорук Д.I. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2001. – 123 с.

Збірник наукових праць

187

5. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин
(1991–2003) / Відп. ред. С.В. Віднянський – К.: Генеза, 2004. – 616 с.
6. Андрущенко (Гринько) С.В. Україна в сучасному геополітичному середовищі: Монографія. – К.: Логос,
2005. – 286 с.
7. Ke koncepci zahranični politiky Česke Republiky // Mezinarodny vztahy. – 1993. – № 2. – S. 95–101.
8. Передрiй О.С. Сюсько I.М. Розлучення по-чехословацьки // Полiтика i час. – 1993. – № 3. – С. 55–59.
9. Коротченко Т. Чеська Республіка: взаємозв’язок між внутрішньо-політичною ситуацією та
зовнішньою політикою // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць студентів та
аспірантів. – Вип. 6 (Ч. 2). – Київ: РВ “Київський університет”, 1998. – С. 67–72.
10. Вовканич I.I., Сюсько I.М. Становлення міждержавних взаємин Чехії, Словаччини та України //
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки i знахідки. – Вип. 7. – К.: Ін-т історії України НАН України,
1998.– С. 225–229.
11. Лубківський Р. “Україна та Чехія повинні стати партнерами в творенні нової європейської політики” //
Пороги. – 1993. – № 1–2. – С. 13–14.
12. Огляди преси та інші інформаційні матеріали, отримані з посольств, постійних представництв,
генконсульств. Т.4. (3 серпня 1993 р. – 28 жовтня 1993 р.) // Галузевий державний архів Міністерства
закордонних справ України (далі ГДА МЗС України). – Ф. 1. – Оп. 4. – Спр. 6983. – Арк. 183.
13. Політичні питання (Концепція зовнішньої політики України) // ГДА МЗС України. – Ф. 1. – Оп. 4. –
Спр. 6973. – Арк. 170–214.
14. Приходько В. Становлення нової політичної системи Чеської Республіки в умовах трансформаційної
кризи середини 90-х рр. ХХ ст. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки i знахідки. – Вип. 1:
Міжвідомчий збірник наукових праць присвячений пам’яті доктора історичних наук, професора
І. М. Кулинича / Відп. ред. С. В. Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – С. 162–178.
15. Записки, довідки, інформації, листи Міжнародного відділу ЦК КПРС, Міжнародного відділу ЦК
Компартії України, партійних органів, МЗС УРСР про розширення зовнішньополітичної діяльності союзних
республік, прийом іноземних делегацій, Участь України у роботі міжнародних організацій інші питання
зарубіжних зв’язків (4 лютого 1991 р. – 15 серпня 1991 р.) // Центральний державний архів громадських
об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2932. – Арк. 83–90.
16. Записки, довідки, інформації ЦК КПРС, відділів ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, МЗС
УРСР, товариства Україна, Українського товариства дружби і культурних зв’язків з зарубіжними країнами,
інших організацій про прийом іноземних делегацій, бесіди з дипломатичними представниками зарубіжних
країн, участь УРСР у діяльності міжнародних організацій, поїздки представників України за кордон та інші
питання зарубіжних зв’язків (7 січня 1990 р. – 28 квітня 1990 р.) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. –
Спр. 2792. – Арк. 171–172, 204–209.
17. Записки, інформації, звіти відділу зарубіжних зв’язків ЦК КП України Чернівецького обкому партії,
МЗС УРСР, генконсульства СРСР у Братиславі про зустріч із представниками політичних партій Словаччини,
діяльність МЗС УРСР у 1990 р. та міжнародні зв’язки України (4 січня 1991 р. – 18 липня 1991 р.) // ЦДАГО
України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2970. – Арк. 13–58.
18. Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Урядом Чеської і Словацької
Федеративної Республіки про торговельно-економічні зв’язки та науково-технічне співробітництво. Пам’ятна
записка і додатки 1,2,3. Повноваження на підписання (30 липня 1991 р.) // ГДА МЗС України. – Ф. 2. – Оп. 6. –
Спр. 19. – Арк. 1–12.
19. Перебування дипломатичної делегації // Голос України. – 1991. – 28 листопада. – С. 1.
20. Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством
закордонних справ Чеської і Словацької Федеративної Республіки (27 листопада 1991 р.) // ГДА МЗС
України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 49. – Арк. 1–3.
21. ЧСФР визнала незалежність України // Голос України. – 1991. – 11 грудня. – С. 1.
22. Спільне комюніке за підсумками візиту в Україну урядової делегації Чеської Республіки ( 11 січня
1992 р.) // ГДА МЗС України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 38. – Арк. 1–3.
23. Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Чеською і Словацькою
Федеративною Республікою (30 січня 1992 р.) // ГДА МЗС України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 70. – Арк. 1.
24. Листування з МЗС і МЗЕЗТ України Т. 2. (12 жовтня 1992 р. – 31 грудня 1992 р.) // ЦДАВО України.
– Ф. 5233. – Оп. № 1. – Спр. 15. – Арк. 113–118.
25. Листування з МЗС і МЗЕЗТ України Т.1. (31 січня 1992 р. – 8 жовтня 1992 р.) // ЦДАВО України. –
Ф. 5233. – Оп. № 1. – Спр. 14. – Арк.127.
26. Угода між Міністерством сільського господарства і продовольства України і Міністерством
сільського господарства Чеської Республіки про економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво
(9 квітня 1993 р.) // ГДА МЗС України. – Ф. 2.– Оп. 6. – Спр. 453. – Арк. 1–5.
27. Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ України і Міністерством
закордонних справ Чеської Республіки (6 вересня 1993 р.) // ГДА МЗС України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 292. –
Арк. 1–2
28. Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист
інвестицій (17 березня 1994 р.) // ГДА МЗС України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 1236. – Арк. 1–9.

Україна–Європа–Світ

188

29. Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про торговельно-економічні зв’язки та
науково-технічне співробітництво (17 березня 1994 р.) // ГДА МЗС України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 519. –
Арк. 1–4.
30. Угода про співробітництво між Антимонопольним комітетом України та Міністерством економічної
конкуренції Чеської Республіки (19 грудня 1994 р.) // ГДА МЗС України. – Ф. 2. – Оп. 6. – Спр. 848. – Арк. 1–3.
31. Переговори з чеською делегацією // Урядовий кур’єр. – 1993. – 13 квітня . – С. 1.
32. М’якенький М. Візит голови парламенту Чеської Республіки в Україну // Пороги. – 1993. – № 3. –
С. 19–20.
33.Делегація відбула до Чехії // Урядовий кур’єр. – 1993. – 23 листопада. – С. 1.
34. Візит до Чехії був коротким, але корисним // Пороги. – 1993. – № 4. – С. 6–7.
35. Документи про роботу МЗС України у 1993 році, пріоритети, потреби України в контексті
розширення співробітництва з ЄС, підсумки засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС (16.05.1994 р.) і ін.
(звіт, заява, директиви, меморандум, програма, інформації, доповідні записки, листування) (25 січня 1994 р. –
15 липня 1994 р.) // ЦДАВО України. – Ф. 5233. – Оп. № 1. – Спр. 437. – Арк. 65–70.

Olena Tsup
FORMING OF THE SYSTEM OF BILATERAL COLLABORATION BETWEEN
UKRAINE AND CZECH REPUBLIC IN 90S OF THE 20TH CENTURY
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initial stage. The author on the basis of theoretical and actual material presents ways and methods
for their expansion and development in a next period of collaboration between Ukraine and Czech
Republic.
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Юрій Макар
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: НАМІРИ І РЕАЛІЇ
У статті автор аналізує зовнішньополітичні пріоритети України
з часу здобуття незалежності.
Ключові слова: Україна, зовнішня політика, незалежність,
Європейський Союз, Співдружність Незалежних Держав, ПівнічноАтлантичний Блок.

М

инулого року Україна відзначила важливий ювілей – 90-ліття своєї
дипломатії. Ювілей достатньо важливий і вагомий. Проте формування
зовнішньополітичного курсу держави протягом, на перший погляд, такого
тривалого часу, якщо його вважати єдиним процесом, мало свої етапи, на жаль, відмінні за
стратегією і конкретною метою у різні часи. Причому, не завжди стратегія, чи похідна від неї
тактика відповідали життєвим інтересам українського народу та ідеї української
державності. То велика біда українського суспільства, що воно упродовж століть не
спромоглося об’єднатися навколо, як ми повсякчасно твердимо, національної ідеї.
Національно свідомі верстви суспільства, а обставини, які склалися в Україні внаслідок
встановлення радянського соціалістичного ладу, виштовхували їх або на Захід, або, що
значно гірше, вони гинули від переслідувань на своїй власній землі чи на неосяжних теренах
Сибіру, виробили в себе переконання, що в усіх бідах українців винні запопадливі сусіди,
які крок за кроком оволодівали українськими етнічними землями. З одного боку, це так. А, з
іншого боку, – зовсім не так. З цього приводу виринає чимало питань. Чому сусіди завжди
панували на українських землях наче на своїх власних? Чому українці, на відміну від інших,
не створили своєї централізованої держави? Таких і подібних питань українці можуть
поставити собі безліч. Вияснюючи питання чому?, неважко зрозуміти, що походження
національно-державницьких проблем українців криється не так в запопадливості сусідніх
народів, як у своїй власній незгуртованості. Так сталося, що на попередніх етапах суспільноцивілізаційного розвитку українська суспільна еліта не сформувалася належним чином як
єдина. А з плином часу це зробити ставало все важче, тим паче, що її консолідації на
національній основі вже свідомо перешкоджали панівні верстви сусідніх держав. Проте,
незважаючи на вагомість зовнішнього чинника, який, цілком зрозуміло, не міг об’єктивно
сприяти єднанню українського суспільства, а, навпаки, був фактором його роз’єднання,
пальма першості у несформованості єдиного українського суспільства, хочемо ми це
визнати, чи ні, належить факторові внутрішньому. Кінець-кінців, взаємодія внутрішнього і
зовнішнього чинників призвела до того важкого становища як усередині країни, так і у сфері
її зовнішньополітичної діяльності, яке доводиться долати молодій Українській державі, яка
щойно стає на ноги.
Отже, за роки незалежності Україна набула значного, хоч і дуже гіркого досвіду
внутрішнього розвитку та формування зовнішньополітичного курсу. Це два невіддільні
складники життєдіяльності державного організму.
Годі й думати, що в нинішніх умовах якась окремо взята країна могла б жити й
розвиватись ізольовано від решти світу. З моменту проголошення незалежності України
перед нею постала нелегка, але конче важлива проблема – визначитися у своїх
зовнішньополітичних орієнтирах. І як показало життя, розв’язання цього питання виявилося
дуже важким. Україні потрібно віднайти своє місце в Європі та світовому співтоваристві.
Зробити це потрібно передусім, зважаючи на власні національні інтереси. З іншого боку,
потрібно постійно враховувати, як до цього ставляться близькі й неблизькі сусіди.
Але чи не найбільше проблема формування зовнішньополітичного курсу України
залежить, як вже згадано, від рівня згуртованості суспільства, розуміння ним потреб і
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напрямків власного розвитку, рівня його національної свідомості як загалом, так і кожним
громадянином зокрема. Великою бідою українського суспільства є відсутність упродовж
століть власної держави, перебування різних українських земель у різні часи у складі різних
держав. Усе це справило глибокий негативний вплив на українців, породило й розвинуло
почуття їхньої меншовартості, невіру у спроможність побудови самодостатньої соборної
Української держави. Звідси ті явища, які ми бачимо після здобуття незалежності.
Розвал світової системи соціалізму, а за нею й Радянського Союзу як її оплоту призвели
до початку формування нової системи міжнародних відносин у світі, найперше в Європі. Так
сталося, що першими Україну як незалежну державу визнала Польща – її безпосередня
західна сусідка – разом із Канадою, де проживає мільйонна громада етнічних українців.
Сталося це 2 грудня 1991 р. А першою відкрила своє посольство в Україні також
безпосередня її сусідка – Угорщина – 11 грудня того ж року [8, с. 624–627; 13, с. 590].
Основні принципи та напрямки зовнішньої політики незалежної України викладено у
Постанові Верховної Ради від 2 липня 1993 р. Про основні напрямки зовнішньої політики
України. Вони загалом залишаються актуальними й тепер, майже через два десятиліття після
здобуття Україною незалежності, визначають сучасну стратегічну спрямованість
зовнішньополітичного курсу. Найголовнішою вимогою у здійсненні зовнішньої політики є
повне, всебічне й ефективне забезпечення національних інтересів України.
Відповідно, основними групами національних інтересів України є:
– стратегічні та геополітичні інтереси, пов’язані із забезпеченням національної безпеки
України та захистом її політичних інтересів;
– економічні інтереси, пов’язані з інтегруванням економіки України у світове
господарство;
– регіональні, субрегіональні та локальні інтереси, пов’язані із забезпеченням
різноманітних специфічних потреб внутрішнього розвитку України.
Послідовно дотримуючись загальновизнаних норм та принципів міжнародного права,
Україна здійснює свою зовнішню політику на таких засадах:
– відкрита зовнішня політика та співпраця з усіма зацікавленими партнерами на
принципах рівноправ’я, тобто без залежності від окремих держав чи групи держав;
– розбудова своїх двосторонніх і багатосторонніх відносин з іншими державами та
міжнародними організаціями на принципах добровільності, взаємоповаги, рівноправності,
взаємної вигоди, невтручання у внутрішні справи;
– засудження війни як знаряддя національної політики, незастосування сили та загрози
силою при вирішенні будь-яких міжнародних суперечок, розв’язання їх тільки мирними
засобами;
– відмова
від територіальних
претензій до сусідніх держав та невизнання
територіальних претензій до себе;
– неухильне дотримання міжнародних стандартів прав людини, забезпечення прав
національних меншин на своїй території та вжиття належних заходів щодо збереження
самобутності зарубіжних українців згідно з нормами міжнародного права;
– додержання принципу неподільності міжнародного миру та міжнародної безпеки,
пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішнього права та
сумлінне виконання всіх своїх міжнародних зобов’язань;
– опора у своїй зовнішній політиці на фундаментальні людські цінності та осуд
подвійних стандартів у міжнародних стосунках;
– нерозміщення збройних сил інших держав на українській території та українських
військ на території інших держав без їх чітко висловленої згоди, крім випадків застосування
міжнародних санкцій відповідно до Статуту ООН;
– здійснення непримусових санкційних заходів відповідно до міжнародного права лише
у випадках міжнародних порушень, які завдають шкоди Україні;
– застосування українських збройних сил у випадку агресії чи інших збройних зазіхань
на територіальну цілісність України та недоторканість її державних кордонів [5, с. 288–290].
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Україна намагається, спираючися на вищевикладені засади, здійснювати активну і
збалансовану зовнішню політику, головними напрямками якої є:
– розвиток двосторонніх міждержавних відносин;
– розширення участі в європейському регіональному співробітництві, передусім із
суміжними державами, з державами СНД;
– активна діяльність в ООН та інших міжнародних організаціях;
– підтримання контактів з українською діаспорою.
У статті 18 Конституції України вказано, що “зовнішньополітична діяльність України
спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання
мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права” [5, с. 290].
Усе вищесказане становить теоретичні передумови зовнішньополітичної діяльності, що
вимагає відповідних практичних кроків щодо її реалізації. Важливими кроками на шляху
зміцнення міжнародно-правового статусу України, її входження до світового співтовариства
як суверенного суб’єкта міжнародного співжиття стала низка відповідних документів
Верховної Ради України, ухвалених ще до прийняття згаданої постанови, як, зрештою, і
після неї. Слід, наприклад, згадати такі з них, як: Про правонаступництво України
(12 вересня 1991 р.), До парламентів і народів світу (5 грудня 1991 р.), Про дію міжнародних
договорів на території України (10 грудня 1991 р.), Про встановлення дипломатичних
відносин із державами – суб’єктами колишнього СРСР (11 грудня 1991 р.), Про Звернення
Верховної Ради України до Північно-Атлантичної Асамблеї (ПАА) (3 червня 1992 р.), Про
ратифікацію договору між СРСР і США про скорочення і обмеження стратегічних
наступальних озброєнь, підписаного у Москві 31 липня 1991 р. і Протоколу до підписаного в
Лісабоні від імені України 23 травня 1992 р. (18 листопада 1993 р.), Про приєднання України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 р. (16 листопада 1994 р.).
Це були документи загального характеру, які засвідчили вступ України на міжнародну арену,
як самостійного суб’єкта. На тому етапі вони доповнювалися й іншими важливими заявами
та зверненнями Верховної Ради України, пов’язаними, зокрема, з подоланням наслідків
чорнобильської катастрофи (5 лютого 1991 р.), із Заявою румунського парламенту Про пакт
Ріббентропа-Молотова і його наслідки для Румунії (5 липня 1991 р.), з подіями у Сараєво
(21 серпня 1992 р.), щодо статусу Республіки Крим та м. Севастополя (4 березня 1993 р.), з
приводу Постанови Верховної Ради Російської Федерації від 9 липня 1993 р. (20 липня
1993 р.), з результатами тристоронньої зустрічі президентів України, США та Росії (14 січня
1994 р.) тощо [7, с. 558–559].
Інакше кажучи, Україна, розпочинаючи свою міжнародну діяльність, ставила перед
собою амбітні завдання – входження до Ради Європи, участь у Раді Північноатлантичного
співтовариства та Північноатлантичної Асамблеї, діяльність у рамках Наради (згодом
Організації) з безпеки і співробітництва в Європі. Згаданими документами, як і багатьма
іншими, Україна декларувала потребу своєї участі у всесвітніх міжнародних організаціях,
таких як: ООН, МОП, ЮНЕСКО, ЮНІДО, МАГАТЕ, ВООЗ, МБРіР, МВФ та ін. Молода
держава виступила за створення всеохоплюючих міжнародних систем універсальної та
загальноєвропейської безпеки і вважала участь у них базовим компонентом своєї
національної безпеки. Творці української зовнішньої політики вважали, що безпосереднє та
повне членство України в загальноєвропейській структурі безпеки на базі НБСЄ (ОВСЄ),
РПЛС, НАТО, ЗЄС створюватиме необхідні зовнішні гарантії її національної безпеки [14,
с. 131].
Що ж до СНД, творцем якої Україна виступила разом із Росією та Білоруссю після
розпаду СРСР, то в перші роки незалежності українські політики вважали її міжнародним
механізмом багатосторонніх консультацій і переговорів, що мав би доповнювати процес
формування якісно нових повномасштабних двосторонніх відносин між державамиучасницями [14, с. 131].
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Згаданими документами, насамперед Постановою ВР від 2 липня 1993 р., Україна
проголошувала намір активізувати свою участь у міжнародній співпраці. Більше того, на
думку знаного українського дипломата і громадського діяча, колишнього посла в Ізраїлі та
США Юрія Щербака, “була запропонована достатньо продумана, збалансована і
багатоцільова програма забезпечення геополітичних інтересів України, широкий план її
зовнішньополітичної діяльності”. Щоправда, як далі роздумує Ю. Щербак, “широта й
амбіційність програми не в усьому відповідали реальним можливостям української держави”
[14, с. 131–132].
Улітку 1994 р. Леоніда Кравчука на посаді Президента України змінив Леонід Кучма, і
відповідно розпочалося коригування зовнішньополітичного курсу. Саме тоді було
проголошено США, Росію, Польщу та деякі інші країни стратегічними партнерами України,
а також визначено євроатлантичну інтеграцію основним пріоритетом зовнішньої політики
України. За словами Юрія Щербака, Л. Кучма вжив низку заходів для економізації
зовнішньополітичного відомства, націливши його на просування економічних інтересів
України на міжнародній арені [14, с. 133].
Суперечки про те, що вдалося чи не вдалося у зовнішній політиці України за роки
незалежності тривали і будуть тривати далі за будь-якої нагоди, а таких не бракує, оскільки з
роками, як на мою думку, все чіткіше вимальовується два основні напрями
зовнішньополітичного курсу України. Один – це той, який формально був проголошений зі
вступом Леоніда Кучми на пост Президента держави. Але втілення його у життя постійно
наштовхувалося на труднощі, не стільки зовнішнього характеру, скільки внутрішнього. І
другий – беззастережна орієнтація на Росію, що, м’яко кажучи, не завжди відповідає
національним інтересам України. Тут варто б зауважити, що автор запропонованого
матеріалу ніяким чином не бере на себе ролі якогось русофоба, не закликає геть від Москви.
Україна приречена історією зберігати й розвивати добросусідські відносини з Росією за
будь-яких обставин. Така реальність. Але це повинно робитися не коштом відмови від
власних національних інтересів, а на рівноправних засадах.
Оскільки визначення зовнішньополітичного курсу невіддільне від внутрішнього
розвитку держави, то ці два компоненти суспільного життя України взаємно переплітаються
і становлять форму та зміст буття суспільства. За час, який пройшов від здобуття
незалежності, Україна у внутрішньому розвитку не досягла особливих успіхів. Республіка,
яка в колишньому Союзі посідала провідні позиції в економіці, важко говорити про
соціальну сферу, тепер є чи не останньою у багатьох виробничих сферах. Пояснень тут
декілька. Поза сумнівом, зіграли роль неконтрольовані (чи формально контрольовані)
процеси зворотного переходу від соціалізму до капіталізму, пов’язані з первісним
нагромадженням капіталу, що ніде й ніколи не обходилося без шахрайства, крадіжок у
великих масштабах тощо.
Фахівці, маючи підстави, вказують і на розрив традиційних економічних зв’язків та
кооперації, які склалися протягом багатьох десятиліть існування СРСР. І це також, очевидно,
правда. Але таке ж явище характерне для всіх пострадянських держав. Чому ж Україна
страждає від нього чи не найбільше? Як на мій погляд, справа полягає в тому, що поряд з
об’єктивними факторами безладу, який породжується змінами, якщо керуватися
марксистсько-ленінськими мірками, суспільно-економічних формацій, присутній фактор
суб’єктивний. Він полягає в колосальній незрілості українського суспільства, яке
формувалося, власне кажучи, не як українське, а як радянське, де кожен громадянин мав
думати спочатку о родине, а потом о себе. Усі роки незалежності, на всіх рівнях ми говоримо
про національну ідею, про національний інтерес, а насправді нічого в напрямку консолідації
суспільства, визначення національних інтересів і втілення їх у життя не зроблено. Більше
того, від виборів до виборів – парламентських чи президентських – політичні сили, які
борються між собою за владу, все більше розбурхують пристрасті, не задумуючись над тим,
що вони руйнують суспільство, державу, перетворюючи її на посміховисько на міжнародній
арені.
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Яскравим свідченням того є події, які сталися у зв’язку з президентськими виборами
2004 р. Поза сумнівом, виснажливі перегони Віктор Ющенко виграв на хвилі патріотичного
пориву суспільства не в окремих областях, а в усій державі. Відомий український учений
Анатолій Гальчинський розглядає листопадові події 2004 р., котрі передували завершенню
виборчої кампанії, як “вияв класичної за своїм змістом соціальної революції, яка безперечно
є логічним продовженням глибоких суспільних трансформацій, розпочатих 1991 року.
Зрештою, – підсумував учений, – цілі 1991-го і цілі 2004-го років – однопорядкові. Вони
мають одну і ту саму генетику і пов’язані не лише з утвердженням України як незалежної
суверенної держави, а й із докорінною перебудовою всього комплексу суспільних відносин,
інтеграцією нашої країни в сучасний цивілізований розвиток” [1, с. 5].
Усі українські політики, як правило, твердять про євроінтеграцію України. Виняток
становлять хіба-що комуністи й деякі ліві угруповання, котрі не потрапили до нинішнього
складу Верховної Ради України. Знову ж таки можна послатися на А. Гальчинського, який
цілком слушно стверджує, що “це питання не може розглядатися як бренд якогось із
політиків... євроінтеграційна стратегія України – це стратегія нашого самоутвердження,
відтворення нашої цивілізаційної ідентичності. Вона викристалізовується з багатовікової
історії нашого народу, його ментальності та етнічних коренів” [1, с. 268]. Щоправда, у
судженнях ученого щодо беззаперечності євроінтеграції України містяться, разом із тим,
спроби показати зовнішньополітичний курс держави за часів президентства Кучми як
найбільш доцільний [1, с. 268–280]. Сумніву немає, що кожен із трьох після 1991 р.
президентів України так чи інакше за допомогою державного апарату формував зовнішню
політику держави. Творилася вона на певних історичних традиціях, здобутках і прорахунках
минулого. Цілком зрозуміло, що процес наштовхувався, і врешті-решт, продовжує
наштовхуватися на неймовірні труднощі як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, про
що вже частково йшлося [2, с. 537–557; 3, с. 243–248; 14, с. 134–151].
За роки незалежності владою України прийнято багато законодавчих і підзаконних
актів, укладено чимало багатосторонніх і двосторонніх угод, держава стала членом багатьох
міжнародних організацій. Цей процес триває. Для прикладу можна б зупинити увагу на
декількох аспектах зовнішньополітичного курсу України. Так, 1998 р. набрала чинності
Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом, підписана
ще у червні 1994 р. і ратифікована Верховною Радою України 10 листопада 1994 р. Отож
документ став базовим для розширення політичного діалогу та економічної співпраці
України з Євросоюзом, відкриваючи нові можливості для поступового зближення нашої
держави з об’єднаною Європою. Час від укладення Угоди до набрання нею чинності
виповнився низкою заходів, які справді сприяли зближенню України та ЄС. Наступним
етапом на шляху зближення стало з боку України затвердження Указом Президента від 11
червня 1998 р. Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Набуття Україною
повноправного членства в ЄС проголошувалося стратегічною метою, а отримання статусу –
головним зовнішньополітичним пріоритетом держави. Далі, уже у 2000-х рр., активність
України зростала. У посланні Президента до Верховної Ради України 2002 р. Європейський
вибір недвозначно формулювалися завдання інтенсифікації євроінтеграційного процесу на
2002–2011 рр., метою яких було “створення реальних передумов для вступу України в ЄС”.
На цій підставі створювалися й відповідні структури, наприклад, під керівництвом самого
Президента Державна рада з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а ще раніше
– Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції [10, с. 314–316].
Щось подібне можна сказати й про стосунки України з НАТО, що належить до
європейської та євроатлантичної стратегії України. Уже досить тривалий час у нашій країні
існує Центр інформації та документації НАТО, а в Брюсселі працює Місія України при штабквартирі НАТО. Фактично до парламентської виборчої кампанії 2006 р. в Україні провідні
політичні сили збиралися вести державу до НАТО [10, с. 96–97]. Але з її початком
виявилося, що частина цих сил, користуючись необізнаністю населення з політичними
процесами у світі, а також використовуючи стереотипи часів холодної війни, різко виступила
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не лише проти вступу України до НАТО, а й навіть проти зміцнення співпраці з ним. На
думку українського вченого Фелікса Рудича, противники вступу України до НАТО
висувають такі аргументи: по-перше, “це може втягнути Україну у військові дії НАТО”, подруге, “це потребуватиме значних додаткових коштів”, по-третє, “в Україні хазяйнуватимуть
іноземці та зарубіжний капітал”, і, по-четверте, “вступ України до НАТО зіпсує відносини з
Росією” [9, с. 12–13].
Позачергові парламентські вибори 2007 р. в Україні проблему вступу-невступу України
до НАТО загострили до краю. Політичні сили проросійської орієнтації, не гребуючи
засобами, розгорнули небачену антинатівську кампанію і, зрозуміло, досягли того, що
якийсь відсоток прихильників вступу України до Альянсу був втрачений. Всім добре
зрозуміло, що, вимагаючи негайного проведення референдуму щодо вступу до НАТО,
нинішні його супротивники розраховують на не ознайомленість суспільства загалом з
принципами і цілями Альянсу, а намагаються переконати, що громадяни України не хочуть
мати з ним нічого спільного. Вже після виборів, восени минулого року широкого
розголошення набула справа т.зв. листа трьох. Мався на увазі лист за підписами Президента
України Віктора Ющенка, голови Верховної Ради Арсенія Яценюка та прем’єр-міністра Юлії
Тимошенко до керівництва НАТО щодо надання Україні на Бухарестському саміті у березні
2008 р. можливості приєднатися до Плану дій щодо набуття членства в Альянсі. Факт появи
листа було використано для тривалого блокування діяльності Верховної Ради, хоч всі
сторони політичного процесу в Україні добре розуміють, що справа зовсім не в Альянсі. А
послуговуються аргументом політики, які безальтернативно у своїй внутрішній і зовнішній
політиці орієнтуються на непорушний союз з Росією. Добре це чи погано? Я б сказав, що в
тому сенсі, що Україна приречена на співпрацю з Росією усім ходом історичного розвитку,
вона якимось чином повинна враховувати інтереси сусідки. Це є аксіомою для будь-якого
неупередженого українця. Проте частково проблема зачіпалася вище, є певна межа, за яку
українські політики, якщо вони дбають про розбудову власної держави, ніколи не повинні
переступати. Інакше кажучи, потрібно захищати національні інтереси своєї країни, а не
сусідньої. Можливо, і не варто тут аналізувати всі страхи, які перед суспільством малюють
супротивники вступу України до НАТО, але, для прикладу, бодай на чомусь і слід
зупинитися. Прихильники вступу України до Альянсу переконують, що такий акт нічим не
загрожує Росії. Прихильники іншої позиції мають інший погляд з цього приводу [11, с. 7].
Проте, важко зрозуміти, як вступ України до НАТО міг би погіршити відносини з Росією.
Однак тут є велике АЛЕ. Росія маючи значно розвинутіші стосунки з НАТО, ніж наша
держава, водночас виступає категорично проти будь-якого зближення з ним України.
Підтвердженням цьому є події ще 2005 р., коли було розгорнуто антинатівську кампанію в
Криму, у якій, крім українських сил, активну участь брали й російські, включаючи й
офіційних державних осіб. Разом із тим, Росія досить мирно проводила спільні навчання з
Альянсом. Подібні антинатівські акти в Україні повторюються перманентно. Зовсім свіжий
факт. Коли 3 березня 2008 р. військовий корабель США Сан Джасінто прибув до
Севастополя з дружнім візитом, прибічники Прогресивної соціалістичної партії України та
Російського блоку зустріли його акцією Севастопольський фронт проти НАТО, вимагаючи
виходу крейсера з територіальних вод України [11, с. 4].
Можна без будь-якого сумніву стверджувати, що у догідний для себе момент Росія не
зважатиме на позицію України, а прийме для себе рішення, яке відповідатиме її
національним інтересам, а не українським. Розуміючи складність становища України в цій
делікатній сфері, все ж не треба бути дуже прозірливим, щоб не розуміти, що нашій державі
слід мати добрі відносини і з Заходом, і з Росією, дбаючи передусім про власні національні
інтереси. Якби так було всі роки незалежності, то Україна не стояла б нині на роздоріжжі
міжнародних шляхів, не знаючи, у якому напрямі рухатися.
Слід зупинитися ще на одному із зовнішньополітичних орієнтирів України – східному.
Як відомо, колишній СРСР не просто розпався. Замість нього виникла Співдружність
Незалежних Держав, організаційні засади якої визначалися Біловезькою угодою про її
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утворення і Протоколом до неї, Алма-Атинською декларацією від 21 грудня 1991 р., а також
Статутом СНД від 22 січня 1993 р. Головними полюсами СНД, як передбачав професор
Університету Джона Гопкінса і консультант з питань зовнішньої політики американського
президента Біла Клінтона М. Мандельбаум, стали Росія й Україна [10, с. 353–354].
Верховна Рада України ратифікувала згадану Угоду про СНД 12 грудня 1991 р. із
застереженнями, які унеможливлювали перетворення України на частину нової союзної
держави. Із метою припинення різного тлумачення Міжнародної угоди від 20 грудня 1991 р.
було прийнято Заяву Верховної Ради України З приводу укладання Україною Угоди про
Співдружність Незалежних Держав. У документі наголошувалося, що Україна заперечує
проти перетворення СНД “на державне утворення із своїми органами влади і управління” і
“надання Співдружності Незалежних Держав статусу суб’єкта міжнародного права” [12,
с. 18–19].
Верховна Рада України зобов’язувала керуватися Заявою у своїй діяльності всі ланки
виконавчої влади на чолі з Президентом України. Її значення для подальшої позиції нашої
держави в СНД було надзвичайно важливим. Україна чітко визначила умови участі в СНД,
які стали на перешкоді Росії перетворити Співдружність на нове державне утворення,
сприяли активізації діяльності України на міжнародній арені як незалежного суб’єкта.
У Росії сприйняли розпад СРСР і утворення СНД як тимчасове явище, парад
суверенітетів, який доволі швидко закінчиться. Рецептів реанімації єдиної союзної держави
з’явилося чимало. Українські вчені зводять їх до таких:
– ортодоксально-імперський – повернення до російської імперії зразка дореволюційної,
у якій Україні відводилася роль декількох губерній неподільної Росії;
– неослов’янський – об’єднання слов’янських народів, цілком зрозуміло, під зверхністю
Росії;
– неоєвразійський – створення так званого Євроазійського союзу у складі Росії,
України, Білорусі та Казахстану (нині він трансформується у вигляді Єдиного Економічного
Простору);
– і, накінець, неорадянський – повернення до федералістичного устрою в російськоімперському варіанті [10, с. 354].
Україна фактично в СНД перебуває на правах асоційованого члена. Відповідно, вона
бере участь у роботі Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ. Із
1999 р. Україна зусиллями лівих у Верховній Раді стала членом Міжпарламентської
Асамблеї СНД, у якій до того часу була спостерігачем. Натомість, Україна не бере участі в
багатьох органах СНД, а саме: в Економічному суді, Раді колективної безпеки, Постійній
консультативній комісії з миротворчої діяльності при Раді міністрів закордонних справ,
Комісії з прав людини в СНД тощо [10, с. 364–366].
Слід зазначити, що ставлення України до СНД не було сталим. Воно зазнавало змін
залежно від внутрішніх і зовнішніх чинників. Якщо на початковому етапі українська сторона
вбачала в СНД засіб цивілізованого розлучення, то згодом вона стала розглядатися Україною
як міжнародний механізм, здатний певною мірою згладжувати суперечності між країнами,
знаходити відповідні компромісні рішення, узгоджувати принципи взаємовигідної
економічної співпраці. За основу своєї діяльності в рамках СНД Україна, враховуючи
геополітичні та геоекономічні реалії, обрала курс на розширення і зміцнення двосторонніх
відносин з державами Співдружності, який дає змогу зберігати незалежну позицію та
реалізовувати національний інтерес.
Оскільки СНД не стала дієвою організацією, то час від часу можна почути заяви або з
приводу її реформування, або з приводу недоцільності її існування. Із метою якось
активізувати взаємодію колишніх братніх республік на Ялтинському саміті Україна, Росія,
Білорусь і Казахстан 23 листопада 2003 р. підписали Угоду про створення Єдиного
Економічного Простору. На думку багатьох українських учених, підписана Угода стала
спробою поєднання двох ідей: української – про зону вільної торгівлі й російської,
важливим, прагматичним складником якої, як наголошував російський президент Володимир

196

Україна–Європа–Світ

Путін, “повинна стати відмова від прагнення до суцільної інтеграції всіх пострадянських
держав і орієнтація на посилення Інтеграційного ядра” [10, с. 398].
На превеликий жаль, питання участі України і в СНД і в ЄЕП є дуже проблематичним,
як загалом і діяльність цих організацій взагалі. Росія ніяк не може, або не хоче, позбутися
своїх імперських амбіцій, особливо стосовно України. Ми постійно бачимо намагання не
стільки розвивати з нами економічні взаємини, скільки нав’язати нам свою політичну волю.
Адже розмови про зону вільної торгівлі України та Росії ведуться всі роки після розпаду
СРСР. Але рішення постійно блокується з боку північно-східної сусідки висуванням все
нових і нових політичних вимог. Відомо, що з боку Росії кількість вилучених із переліку
товарів режиму вільної торгівлі постійно зростає. Так, якщо їх список у 1998 р. складав
69 найменувань, то на початок 2003 р. він сягнув 320 [10, с. 398].
Ні в кого немає сумніву, що на теренах України діє потужна п’ята колона, яка ретельно
працює на розвал української державності. Це особливо проявилося під час останньої
президентської виборчої кампанії та виборів до Верховної Ради України навесні 2006 р. та
навесні 2007 р.
Слід зауважити, що євроінтеграційні зусилля України не можуть протиставлятися
стосункам із Росією. Але через розірваність українського суспільства, про що вже йшлося,
різні політичні сили намагаються використати його не в загальнонаціональних, а лише у
своїх корисливих корпоративних цілях. Свідченням останнього є, наприклад, політичні
ігрища навколо вступу України до НАТО. Однак повернімося до питань не військових. Коли
в грудні 2003 р. Національний інститут стратегічних досліджень провів опитування щодо
вступу України до ЄЕП, то 52 % респондентів відповіли позитивно, 17,6 % – негативно.
Разом з тим 51,8 % висловилися за вступ України до Євросоюзу, а лише – 12 % проти цього
[9, с. 399]. Опосередковано ці показники говорять за те, що при всіх проблемах українське
суспільство можна об’єднати навколо орієнтирів, які можуть сприяти не лише задовільному
входженню України у світове співтовариство, й використання цього входження для
ефективного внутрішнього розвитку суспільства.
Вагомим свідченням того, що, коли український політикум, незалежно від партійної
спрямованості, керується загальнодержавним інтересом, він спроможний оперативно і з
користю для держави та суспільства ухвалювати необхідні рішення. Так, на початку
нинішнього року завершився важкий, виснажливий марш України до Світової організації
торгівлі. 5 лютого на засіданні Генеральної Ради СОТ Президент України В. Ющенко та
Генеральний директор СОТ П. Ламі підписали Протокол про вступ України до СОТ. Його
повинна була ратифікувати Верховна Рада України, ратифікований Акт слід було відіслати
до СОТ і через місяць після того очікувати на повне членство у цій важливій міжнародній
структурі. Верховна Рада голосами усіх фракцій, крім комуністів, Протокол підтримала.
Відповідний документ надіслано до СОТ і Україна набуває в ній повного членства. СОТ
об’єднує понад 150 держав світу, на які припадає 95 % світового торгівельного обороту. Всі
сусіди України, крім Росії та Білорусі, вже давно є членами СОТ. Було б нерозважливим
думати, що вступ до СОТ перетвориться для України на якусь подальшу тріумфальну ходу,
але переваги він несе очевидні [6, с. 30–33].
Вслід за Анатолієм Зленком, відомим українським дипломатом, колишнім міністром
закордонних справ, представником України в багатьох міжнародних структурах, спробуємо
визначити основні концепції подальшого формування і розвитку зовнішньої політики
України у нинішні бурхливі дні. Згаданий дипломат виділяє щонайменше п’ять таких
політичних концепцій, які тепер активно обговорюються в Україні. Це політика:
– нейтралітету і позаблоковості;
– багатовекторності;
– європейської та євроатлантичної інтеграції;
– євразійства;
– рівнонаближеності.
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Анатолій Зленко розкритикував прихильність політики нейтралітету і позаблоковості
України за те, що вони ігнорують реальний стан справ. Адже міжнародні гарантії безпеки
надані Україні 1994 р. мають лише політичний характер. Тому “відмова від принципів
нейтральності, позаблоковості є цілком об’єктивним процесом та еволюційним явищем” і
вона ніяким чином “не може розглядатися як зрада національних інтересів” [4, с. 614–615].
З початком 2000-х рр. Україна поступово відходить від політики багатовекторності,
надаючи перевагу євроінтеграційному курсові. А. Зленко вважає, що “бажання розвивати
відносини з усіма партнерами не дає підстав стверджувати, що це багатовекторність, скоріше
– це нормальна поведінка цивілізованої держави, яка повинна забезпечувати свої національні
інтереси” [4, с. 615].
Вибір головного пріоритету зовнішньої політики України повинен враховувати логіку
історичного процесу на європейському та пострадянському просторах і повинен відповідати
довгостроковим інтересам українського народу. Зрозуміло, що необхідною передумовою
входження України до європейського політичного, безпекового, економічного та правового
простору є подальше поглиблення євроатлантичної інтеграції.
Євразійська політика України не повинна будуватися лише задля задоволення
національних інтересів сусідніх держав, а передусім забезпечення свої власних. Концепція
євразійства найактивніше розробляється в Росії, що цілком зрозуміло. За задумами її
нинішніх політичних лідерів вона “у сучасній міжнародно-політичній ситуації має
відігравати більш значну роль у становленні євразійського простору” [4, с. 618]. Але “на
відміну від російської культурної еліти, яку вже століття турбує ідея “євразійства” політика
українського істеблішменту однозначна: “Україна – чинник європейської політики” [4,
с. 618].
У контексті рівнонаближеності окремі українські вчені вказують на той факт, що
розуміння механізму самовизначення через дилему Схід – Захід веде до домінуючої
геокультурної орієнтації на Захід. Таку точку зору поділяє, наприклад, Анатолій Зленко,
вважаючи її найбільш “обґрунтованою з погляду визначення довгострокових національних
пріоритетів України”. Обраний Україною зовнішньополітичний курс є, таким чином,
“проявом відповідного балансу в площині Захід–Схід з чітко визначеною програмою
забезпечення інтересів держави у майбутньому” [4, с. 621].
Можна продовжувати розмову, наприклад, про розвиток двосторонніх відносин
України з великими державами, із суміжними країнами, діяльність в міжнародних
організаціях тощо. Але будь-який аспект зовнішньополітичної чи зовнішньоекономічної
діяльності, про що йшлося на початку, дуже залежить від зовнішніх чинників, проте
визначальними виступають внутрішні. Для всебічного визнання України на зовнішній арені,
для сприйняття її як передбачуваного партнера вкрай необхідним є об’єднання суспільства
навколо загальнонаціональних інтересів, захищати які повинні політики будь-якого
спрямування.
Досвід життя суспільства за всі роки незалежності, особливо у 2004–2008 рр. показує,
що перспектива остаточного сприйняття України на міжнародній арені як надійного
політичного партнера не дуже виразна через непослідовність зовнішньополітичного курсу й
недолугість внутрішньої політики.
Однак будьмо оптимістами, спадщина незалежній Україні дісталася така, що треба
народитися ще не одному поколінню молодих українців, не обтяжених почуттям меншої
вартості, здібних мислити категоріями, гідними громадянина великої європейської держави,
щоб вона здобула належне визнання, а відповідно, й місце в Європі та світі.
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DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ SŁUŻBY KONSULARNEJ
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W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM (1918–1939)
У статті автор розглядає діяльність польського консульства на
території Росії, України та СРСР у 1918–1939 рр.
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S

łużba zagraniczna Drugiej Rzeczypospolitej, podlegająca Ministerstwu Spraw
Zagranicznych (MSZ), składała się z dwóch niemal odrębnych segmentów, służby
dyplomatycznej i konsularnej. Pomimo prób zniesienia tego podziału różnice były
wyraźne i głębokie: w zakresie realizowanych zadań, podstaw prawnych, hierarchii urzędników,
zakresu obowiązków, zarobków, kryteriów doboru kadr i wielu innych. Tematem niniejszego
opracowania jest działalność polskiej służby konsularnej na obszarze Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich (ZSRR), a także na terenach, które weszły w skład tej federacji, lecz w latach
1918–1922 podlegały –różnym ośrodkom władzy∗ [1].
Trudno w niewielkim opracowaniu podsumować tak różnorodną problematykę. Dlatego
niektóre aspekty zostaną jedynie zasygnalizowane. Jednak nawet pobieżna analiza prowadzi do
wniosku, że działalność polskiej służby konsularnej w ZSRR miała wyraźną specyfikę. Zarówno
skomplikowany proces tworzenia sieci placówek konsularnych, status zatrudnionych w nich
urzędników oraz realizowane przez nich zadania były mocno odmienne od występujących w innych
państwach. Początkowo przyczyną był chaos rewolucji i wojny domowej. W okresie późniejszym
wyjątkowo trudne warunki pracy służby konsularnej były pochodną wrogich stosunków między
Polską a ZSRR oraz efektem ustroju totalitarnego, który umożliwiał ścisłą kontrolę prac
konsularnych.
Upraszczając można stwierdzić, że istniały dwa podstawowe zespoły zadań wypełnianych
przez polską służbę konsularną: zadania jawne, których realizacja uregulowana była przepisami
prawa krajowego i międzynarodowego oraz zadania niejawne, występujące wtedy, gdy interesy
Polski były sprzeczne z interesami innych państw. Do zadań jawnych zaliczano opiekę
administracyjno-prawną nad obywatelami polskimi, propagowanie i ochronę interesów gospodarki
polskiej oraz obsługę wizową obcokrajowców. Wśród zadań niejawnych należy wymienić
wspieranie polskiego życia narodowego wśród Polonii, działania propagandowe oraz wsparcie dla
działań polskiego wywiadu wojskowego. W ZSRR spośród zadań niejawnych udawało się jedynie
prowadzenie prac wywiadowczych.
Rozwój polskiej sieci konsularnej na wschodzie przebiegał w dwóch niezależnych fazach.
Cezurą rozdzielającą było podpisanie traktatu ryskiego w 1921 roku, kończącego wojnę polskobolszewicką. W latach 1918–1920 specyficzne placówki konsularne działały na terenie byłego
Cesarstwa Rosyjskiego. Nazywano je wówczas “konsulatami”, lecz formalnie nie miały takiego
statusu. Ich kierownicy nie otrzymali listów komisyjnych od władz polskich ani exequatur od
obcych rządów. Działalność tych placówek była jednak akceptowana przez administrację polską
(zwłaszcza przez urzędy zajmujące się reemigracją), gdyż wobec chaosu na pewnych obszarach
Rosji i Ukrainy była to jedyna możliwa formuła objęcia opieką polskiej ludności. Sytuacja jeńców i
uchodźców na obszarach objętych wojną domową była zwykle tragiczna. Niektóre z tych placówek
były kontynuacją ekspozytur Departamentu Stanu (działającego od stycznia 1918 roku i
∗

Służba konsularna tu rozumiana jako zespół norm, struktur organizacyjnych i pracowników, powołanych do
realizacji zadań administracji polskiej za granicą, z wyjątkiem zadań przedstawicielskich.
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podlegającego uzależnionej od Niemców polskiej Radzie Regencyjnej). Taki status miała
początkowo “polska placówka konsularna” działająca w Kijowie od listopada 1918 roku∗ [2]. Inne
powstawały samorzutnie, jako efekt inicjatyw miejscowych środowisk inteligencji polskiej. W
podobnych warunkach, czyli bez opieki polskiej placówki dyplomatycznej, działały konsulaty
Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w Odessie, Władywostoku i Charkowie. Pozwolenie na działalność
uzyskiwały one od miejscowych władz antybolszewickich bądź wojsk interwencyjnych∗∗ [3].
Hrabia Zenon Belina-Brzozowski już 28 listopada 1918 roku został mianowany przez wiceministra
spraw zagranicznych Tytusa Filipowicza konsulem honorowym w Odessie. Oficjalna nominacja
MSZ odróżniała go od innych, na poły formalnych “pracowników konsularnych” działających
wówczas na terenie byłego Cesarstwa Rosyjskiego. Również oficjalny charakter miała agencja
konsularna w Charkowie prowadzona przez Włodzimierza Kwiatkowskiego [4].
Warszawskie MSZ w marcu 1919 roku w następujący sposób określiło status i metody
działania tych pierwszych placówek: “Charakter częstokroć prywatny, a w najlepszym razie
półoficjalny, jaki wspomniane placówki polskie posiadały, a dalej brak funduszów i niemożność
komunikowania się w jaki bądź sposób z rządem centralnym, czyniły z natury rzeczy działalność
wspomnianych urzędów dorywczą i w wysokim stopniu niedostateczną, fatalnie odbijającą się na
interesach Państwa Polskiego” [5]. Mimo tak krytycznej opinii w rządowym “Monitorze Polskim”
określano je jako “placówki o charakterze konsularnym” [6]. Takie quasi-konsulaty działały między
innymi w Gagry, Tyflisie (Tbilisi), Taszkiencie, Noworosyjsku, Władykaukazie, Taganrogu,
Rostowie nad Donem, Jekaterynburgu, Sewastopolu, Soczi, Mariupolu, Teodozji i Tuapse [7].
Zakres ich działalności był niewielki i głównie sprowadzał się do spraw paszportowowizowych. Niektóre placówki wydawały karty legitymacyjne potwierdzające obywatelstwo polskie,
kierowały ochotników do oddziałów polskich i organizowały wyjazdy do Polski (najczęściej przez
Rumunię). Spełniały też rolę ośrodków samopomocy środowisk polskich, gdyż określenie
“konsulat polski” było w tym bardzo pomocne. W nielicznych przypadkach utrzymywały z kontakt
z władzami polskimi oraz tworzyły rodzaj regionalnych sieci. Przykładowo, placówka konsularna w
Noworosyjsku miała dwie “agencje” w Gagry i Tuapse, utrzymywała też bliskie kontakty z
“konsulatem” w Soczi [8]. Konsulaty w Noworosyjsku i Sewastopolu były wymieniane w
oficjalnych publikacjach MSZ, jako placówki rządu RP [9]. Ich status był więc niejasny nawet w
centrali resortu. Na poły formalne placówki na wschodzie zanikały stopniowo w 1920 roku. Część
w wyniku udanej reemigracji Polaków traciła rację bytu. Inne były likwidowane przez lokalne
władze bądź zastępowane przez oficjalne delegacje MSZ, które udawały się na teren Rosji.
Improwizowane placówki konsularne na wschodzie powstawały w efekcie wypraw
urzędników MSZ organizowanych w latach 1919–1920. Ich zadania znacznie wykraczały poza
sprawy konsularne, gdyż obejmowały próby porozumienia politycznego z miejscowymi władzami.
W październiku 1919 roku MSZ wysłało kilkuosobową misję na tereny południowej Rosji
kontrolowane przez generałów Antona Denikina i Piotra Wrangla. W jej skład wchodził konsul
Stanisław Pawłowski, który okresowo urzędował w kilku miastach tego regionu [10]. W grudniu
tego roku do Chin i na tereny wschodniej Syberii wysłano delegację kierowaną przez Wysokiego
Komisarza RP, Józefa Targowskiego. W jej skład wchodziło 3 urzędników konsularnych. W lutym
1920 roku misja dotarła do Szanghaju. Ponieważ było to już po ostatecznej klęsce wojsk admirała
Aleksandra Kołczaka, z którym mieli nawiązać kontakt, jej uczestnicy skupili się na zadaniach
opiekuńczych wobec ludności polskiej. Urzędnicy konsularni założyli konsulat w Harbinie [11,
s. 177]. Ostatnia duża misja wyruszyła w lutym 1920 roku do krajów kaukaskich. Kierował nią
∗

7 XI 1918 r. Stanisław Wańkowicz, reprezentujący Radę Regencyjną, wręczył hetmanowi Pawłowi Skoropadskiemu
listy uwierzytelniające. W korespondencji z późniejszą polską administracją używał dziwnego tytułu “konsula
nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego”, który był swoistą syntezą statusu dyplomaty i konsula.
∗∗
Przykładowo, konsulowie polscy we Władywostoku działali za pozwoleniem miejscowych władz “białej” Rosji, a
faktycznie japońskich wojsk okupacyjnych. Po zdobyciu miasta przez wojska podporządkowane bolszewikom, czyli od
października 1922 roku, konsulat działał dzięki pozwoleniu władz Republiki Dalekiego Wschodu. Przed zdobyciem
Władywostoku przez wojska Republiki Dalekiego Wschodu (de facto Armię Czerwoną) korpus konsularny państw
Ententy w tym mieście uzyskał gwarancję bezpieczeństwa od atakujących wojsk.
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Tytus Filipowicz. W jej skład wchodził konsul Wiktor Białobrzeski, gdyż poza nawiązaniem
stosunków dyplomatycznych z Gruzją i Azerbejdżanem, zadaniem misji była opieka nad Polakami
przebywającymi na tych terenach oraz opracowanie zarysu przyszłej sieci konsularnej. Swoje
zadania konsul Białobrzeski realizował do końca 1920 roku [12, s. 169].
W pełni profesjonalną sieć konsularną MSZ utworzyło dopiero po normalizacji stosunków z
bolszewikami. Jej rozwój był skomplikowanym i długotrwałym procesem. W oficjalnych
wydawnictwach MSZ znajdują się zapisy, że pierwszym konsulem generalnym RP w Moskwie był
Włodzimierz Kwiatkowski, który rozpoczął urzędowanie już w 1920 roku [13, s. 168]. Jego
działania były jednak nieformalne. Dopiero ratyfikacja traktatu ryskiego w kwietniu 1921 roku
umożliwiła nawiązanie wzajemnych stosunków dyplomatycznych i konsularnych [14]. Niemal
równolegle MSZ zerwało kontakty z przedstawicielstwami “białej” Rosji i Ukraińskiej Republiki
Ludowej, rezydującymi w Warszawie. Umożliwiło to uruchomienie pierwszych pełnoprawnych
placówek konsularnych na terenie Rosyjskiej Federacyjnej SRR i Ukraińskiej SRR. Pod koniec
lipca 1921 roku w Moskwie rozpoczął oficjalne urzędowanie konsul RP, Samson Mikołaj
Himmelstjerna. Stanął na czele 11-osobowego wydziału konsularnego przy poselstwie RP. W
październiku akredytowano w Charkowie polskiego przedstawiciela w Ukraińskiej SRR, chargé
d`affaires Franciszka Pułaskiego. Również przy Poselstwie RP w Charkowie powołano 10-osobowy
wydział konsularny, na którego czele stanął konsul generalny Franciszek Charwat [15, s. 43].
Poważne zmiany w tak zorganizowanej sieci wywołało powstanie ZSRR. Oficjalną
notyfikację powstania federacji radzieckiej przekazano polskim władzom dopiero w lipcu
1923 roku. Niemal równocześnie władze ukraińskie zawiadomiły o przystąpieniu republiki do
ZSRR. Zmieniało to nie tylko status polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej w Charkowie
(do 1934 roku miasta stołecznego Ukrainy), ale i zakres kompetencji terytorialnej wydziału
konsularnego w Moskwie. Polski rząd stał początkowo na stanowisku uznania ZSRR w zamian za
utworzenie “ekspozytur dyplomatycznych” w Charkowie, Mińsku i Tyflisie. Wobec oporu władz
radzieckich z pomysłu tego częściowo zrezygnowano. W porozumieniu podpisanym w 1923 roku
ustalono jedynie, że na czele konsulatów RP w Charkowie i Mińsku stać będą “osoby, będące
formalnie członkami Poselstwa Polskiego w Moskwie” [16, s. 68]. Na jego mocy w lutym 1924 roku
uruchomiono konsulat generalny w Mińsku∗ [17]. Miesiąc później władze moskiewskie zaakceptowały
przekształcenie dotychczas działającego w Charkowie Poselstwa RP na Konsulat Generalny RP∗∗ [18,
s. 134].
Umiejscowienie innych placówek było przedmiotem kilkumiesięcznych negocjacji.
Szczególne kontrowersje budziła sprawa uruchomienia konsulatu polskiego w Tyflisie. W zamian
władze ZSRR domagały się równorzędnej placówki w Wolnym Mieście Gdańsku, na co z kolei nie
zgadzała się strona polska [19, s. 85, 139]. Ostatecznie zarys obu sieci konsularnych uzgodniono
podczas negocjacji nad polsko-radziecką konwencją konsularną, podpisaną w lipcu 1924 roku.
Polska uzyskała prawo do otwarcia z dniem uprawomocnienia się konwencji placówek
konsularnych w Leningradzie, Kijowie i Chabarowsku. Ustalono, że w dalszej rozbudowie sieci
konsularnej obowiązywać będzie zasada wzajemności. W przypadku uruchomienia konsulatu
radzieckiego w Gdańsku strona polska uzyskiwała prawo do otwarcia placówki w Tyflisie. Podobne
iunctim ustalono między powołaniem konsulatów w Nowosybirsku i Krakowie. Wymiana
dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła dopiero w kwietniu 1926 roku. Umożliwiło to otwarcie
placówek konsularnych w Leningradzie, Kijowie i Tyflisie [20, s. 136–139]. Tym samym sieć
polskich placówek w ZSRR ustabilizowała się na ponad dziesięć lat.
W 1933 roku na terenie ZSRR działało siedem placówek polskiego resortu spraw
zagranicznych. Było to poselstwo w Moskwie, z wydzielonym organizacyjnie i lokalowo
wydziałem konsularnym, oraz pięć konsulatów – w Kijowie, Leningradzie, Charkowie (generalny),
∗

Na czele konsulatu generalnego w Mińsku stanął wówczas wicekonsul z tytułem sekretarza legacyjnego poselstwa,
Jan Karczewski
∗∗
Pierwszym kierownikiem tej placówki został Michał Świrski, wcześniej prowadzący w Kijowie placówkę ds. opcji
obywatelskich
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Mińsku (generalny) i Tblisi (generalny). Pracowało w nich 33 urzędników służby konsularnej.
Wszyscy, zgodnie z literą wspomnianej konwencji konsularnej byli obywatelami polskimi. Jedynie
pracownicy fizyczni – woźni, sprzątaczki, kucharki – byli w znacznym odsetku obywatelami
ZSRR. W 1937 roku Moskwa zażądała od MSZ zrównania liczby placówek konsularnych w obu
krajach, zgodnie z obowiązującą zasadą wzajemności. W Polsce działały wówczas jedynie dwie
placówki konsularne ZSRR: wydział konsularny przy ambasadzie w Warszawie oraz konsulat we
Lwowie. Uzupełnieniem był konsulat generalny w Wolnym Mieście Gdańsku [21, s. 285, 288]. Pod
koniec roku polskie władze zostały zmuszone do likwidacji placówek konsularnych w Charkowie i
Tyflisie, by wyrównać zachwiane proporcje. Nawet po tej redukcji polska sieć konsularna w ZSRR
była liczniejsza niż radziecka w Drugiej Rzeczypospolitej.
Warunki pracy i życia w polskich konsulatach działających na terenie ZSRR były
ekstremalnie trudne. Przyczyną były nie tylko wrogie stosunki łączące Polskę ze wschodnim
sąsiadem. Dodatkowymi czynnikami były ograniczenia wolności właściwe dla państwa
totalitarnego, nieustanna inwigilacja połączona z podejrzeniami o szpiegostwo, nieżyczliwość
władz lokalnych połączona z ogromnym “głodem mieszkaniowym” panującym w miastach oraz
ubóstwo, które owocowało dotkliwymi ograniczeniami w zaopatrzeniu. Urzędników MSZ
pracujących tym w kraju obowiązywał nakaz mieszkania w gmachu placówki. Posiłki też jadano w
budynkach urzędów. Oznaczało to w praktyce skoszarowanie i atrofię życia towarzyskiego.
Dyplomata Wacław A. Zbyszewski, podczas wizyty w moskiewskim poselstwie i tamtejszym
wydziale konsularnym, stwierdził: “To całodzienne i całonocne współżycie, prawie jak w
więzieniu, było bardzo ciężkie, i serdecznie współczułem tym nieszczęsnym kolegom, którzy byli
na moskiewskiej placówce. Mężczyźni jeszcze jako tako znosili to obszczeżytje, jak Rosjanie
nazywają taki przymus mieszkaniowy, ale ich żony dużo gorzej; były przeważnie rozgoryczone, nie
miały cały dzień nic do roboty i czuło się, że jest dużo napięć w powietrzu i że niektóre panie
swych towarzyszek życia w tej klatce szczerze nie znoszą” [22].
Wydział Osobowy MSZ w 1931 roku uznał placówki w ZSRR za najtrudniejsze pod
względem bytowym [23]. Konsulat generalny w Mińsku zatrudniał przeważnie 4–8 urzędników. Od
początku jego biura mieściły się w centrum miasta przy ulicy Sowieckiej 84 (dawna
Zacharzewska), czyli przy głównej i najbardziej uczęszczanej arterii. Były one rozlokowane na I
piętrze budynku, będącego własnością spółdzielni mieszkaniowej. Na parterze były sklepy, a w
oficynach mieszkania osób nie związanych z konsulatem. Na piętrze wynajmowanym przez
placówkę obok pomieszczeń biurowych mieściły się również mieszkania personelu. Efektem była
ciasnota w obu zakresach. Poza kierownikiem konsulatu żaden urzędnik nie miał własnego pokoju
do pracy. Nie było miejsca na urządzenie poczekalni dla interesantów, którzy oczekiwali na
korytarzu. Pracownicy z rodzinami mieli przydzielone osobne pokoje, ale już samotni mieszkali po
dwóch w jednym pomieszczeniu. Pomimo, że budynek był wcześniej hotelem, pokoje nie miały
łazienek. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń były tylko ze wspólnego korytarza, co znacznie
utrudniało pracę. Według zgodnej opinii kolejnych kierowników placówki takie warunki uwłaczały
godności urzędników oraz uderzały w prestiż polskiego urzędu. Ponawiane przez wiele lat prośby
do władz lokalnych i Komisariatu Ludowego Spraw Zagranicznych, aby przyznano placówce inny
lokal, nie przynosiły skutków∗ [24]. Tylko nieco lepsze warunki lokalowe mieli urzędnicy
konsulatu generalnego w Kijowie. Kierownik placówki informował MSZ: “Dom jest wyjątkowo
zimny; w miesiącach zimowych niemożność doprowadzenia temperatury do jako tako znośnej
normy staje się całym problemem, grożącym zdrowiu, utrudniającym pracę. Prąd elektryczny jest
tak słaby, że w jesieni i zimie przez szereg godzin w ciągu dnia właściwie nie można czytać ani
pisać bez dotkliwego nadwyrężania wzroku”∗∗ [25].
∗
Witolda Kolankowskiego, usytuowanie placówki miało jeszcze jedną poważną wadę. Na ul. Sowieckiej bardzo
często odbywały się pochody i manifestacje, co na postronnych sprawiało wrażenie, iż są one wymierzone w polski
urząd.
∗∗
W tymże opracowaniu zawarto wiele ciekawych opisów warunków bytowych i pracy polskiej służby konsularnej
w ZSRR.
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Warunki urzędowania polskich placówek konsularnych w ZSRR uległy gwałtownemu
pogorszeniu w 1938 roku. Było to elementem szerszej akcji szykanowania pracowników MSZ
przez radzieckie władze. Lokale placówek były objęte stałą i jawną obserwacją organów
bezpieczeństwa. Niższy personel zatrzymywano na ulicach, przesłuchiwano i zastraszano.
Dotyczyło to również interesantów, co powodowało, że poczucie izolacji i osaczenia w lokalach
konsulatów było głębsze niż dotychczas. Urzędnikom uniemożliwiono sprowadzanie z Polski
paczek z żywnością (pod pozorem zagrożenia chorobami). Skazywało to Polaków na zakupy w
miejscowych sklepach, reglamentację i wielogodzinne kolejki. Jedynie personel ambasady
moskiewskiej mógł korzystać z dawnego przywileju aprowizacji poprzez paczki z kraju. Rozmowy
telefoniczne nie tylko były podsłuchiwane, ale i coraz częściej jawnie przerywane. Prasę
dostarczano nieregularnie, z pominięciem części numerów. W najgorszym położeniu znajdowali się
pracownicy konsulatu w Leningradzie. W październiku 1938 roku ambasador Wacław Grzybowski
uzyskał od władz ZSRR przyrzeczenie zakończenia szykan wobec polskich placówek w ZSRR.
Nastąpiła wówczas niewielka poprawa w sytuacji [26, s. 701–705]. Już po wybuchu wojny, gdy
Armia Czerwona wkroczyła na obszar Polski, nastąpił tragiczny epilog tej polityki. Zaginął bez
wieści Jerzy Matusiński, kierownik Konsulatu Generalnego RP w Kijowie. Wiadomo tylko, że
30 września 1939 roku aresztowano go w gmachu Narkomindiełu. Wcześniej, 19 września
aresztowano również Henryka Słowikowskiego, pracownika tej samej placówki.
Polskie placówki były intensywnie inwigilowane. W jednym z pokoi konsulatu w Mińsku
odnaleziono w ścianach 15 ukrytych aparatów podsłuchowych [27, s. 121]. W ZSRR obowiązywały
też specjalne obostrzenia dotyczące przewożenia poczty między konsulatami polskimi.
Zadecydowały o tym przepisy zawarte w nocie dodatkowej do konwencji konsularnej polskoradzieckiej. Władzom ZSRR chodziło o ograniczenie ruchliwości polskich kurierów, których
podejrzewano (w części przypadków słusznie), iż wykonywali zadania szpiegowskie. Każdy
konsulat mógł wysyłać korespondencję urzędową nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Poselstwo
RP w Moskwie (od 1934 roku ambasada) mogło wysyłać kuriera do podległych konsulatów tylko
raz w miesiącu. Kurierzy, będący obywatelami polskimi, musieli posiadać specjalne zaświadczenie,
wystawione przez placówkę wysyłającą i zaaprobowane przez radziecki resort spraw zagranicznych
lub lokalnego przedstawiciela władz ZSRR. Nie mogły to być osoby zajmujące się zawodowo
handlem lub przemysłem. Waga korespondencji nie mogła przekraczać sześciu kilogramów, co
poważnie ograniczało liczbę przesyłek [28, s. 109].
Z powodu wyjątkowo trudnych warunków pracy centrala MSZ zwracała baczniejszą uwagę
na dobór personelu do konsulatów w ZSRR. Przymus zamieszkania na terenie konsulatu, brak
normalnego życia towarzyskiego, presja propagandy radzieckiej, częste prowokacje służb
specjalnych i próby werbowania wymagały od pracujących tam urzędników dużej odporności
psychicznej. Kontakty towarzyskie trudno było odróżnić od częstych prowokacji, a odmienność
systemu prawnego wywoływała poczucie zagubienia i nierzadko prowadziła do przypadkowych
wykroczeń. Trafnie scharakteryzował tę sytuację Alfred Poniński, radca poselstwa polskiego w
Moskwie, w uwagach dla Juliusza Łukasiewicza, nowomianowanego posła w ZSRR. Wśród
sugestii jak postępować z personelem polskich placówek w tym kraju, czytamy: “Wobec
specjalnych warunków sowieckich i zasadniczych różnic między ZSRR a wszystkimi innymi
państwami, każdy urzędujący tam rzetelnie dyplomata czy urzędnik nie może nieraz zastosować się
do obowiązujących go oficjalnie przepisów i praw sowieckich, dlatego, że chodzi tu o ograniczenie
narzucone przez władze sowieckie niesłusznie obcym urzędnikom dyplomatycznym i konsularnym.
Z powyższego wynika, że po krótkim stosunkowo czasie urzędowania w ZSRR, każdy aktywny
urzędnik dyplomatyczny czy konsularny doprowadza się do szeregu czynów, które traktowane są z
punktu widzenia sowieckiego, jako poważne przekroczenia uprawniające do interwencji KLSZ
[Komisariat Ludowy Spraw Zagranicznych – W.S.], a nawet do zgłoszenia ekscepcji [zarzutu –
W.S.]. O ile dany urzędnik nie jest silną indywidualnością, okoliczności te odbijają się rażąco na
jego psychice i ułatwiają organom GPU przy okazji nieostrożności lub służbowej omyłki z jego
strony – szantażowanie go. Dzięki tej metodzie GPU zdołało zlikwidować cały szereg zdolnych, a
nawet wybitnych przedstawicieli dyplomatycznych, konsularnych i wojskowych państw obcych,
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nie wyłączając państw, z którymi Moskwa podtrzymywała bardzo bliskie stosunki, jak Niemcy i
Turcja” [29]. Do czynników demoralizujących należy również zaliczyć istnienie czarnego rynku w
ZSRR (zwłaszcza w okresie NEP) oraz obowiązek zamieszkiwania na terenie konsulatów, co
wytwarzało napięcia międzyludzkie podobne do spotykanych na statkach dalekomorskich. Aby
powstrzymać narastanie patologii w placówkach radca Poniński proponował ścisłą kontrolę
kontaktów towarzyskich nawiązywanych przez urzędników, częste urlopy w Polsce oraz
zatrudnienie w poselstwie urzędnika “obeznanego fachowo ze sprawami sądowymi i śledczopolicyjnymi”. Nie napotkano na dokumenty potwierdzające zatrudnienie takiego urzędnika. System
kontroli konsulatów w ZSRR był jednak odmienny od stosowanego w innych państwach. W dużej
mierze był on oparty na oficerach wywiadu. Jak wykazują nieliczne protokoły pokontrolne było to
uzasadnione.
W październiku 1931 roku zmarł kierownik Wydziału Konsularnego przy Poselstwie RP w
Moskwie, konsul generalny Adam Zieleziński. Radca poselstwa (późniejszy wieloletni rezydent
wywiadu polskiego w Charkowie), Jan Karszo-Siedlewski, wyznaczył komisję do zbadania stanu i
uporządkowania akt wydziału. Jej zadaniem była też ewidencja mienia prywatnego zmarłego
konsula. Skład komisji był znaczący: konsul Tadeusz Błaszkiewicz (pracownik wydziału
konsularnego), attaché moskiewskiego poselstwa, Stanisław Zabiełło oraz pracownik centrali
Oddziału II, por. Stanisław Korzeniowski, który do 1929 roku był kierownikiem placówki
wywiadowczej “A–9/I”, ulokowanej w strukturach konsulatu generalnego w Charkowie.
Obserwacje, jakie przedstawił por. Korzeniowski w raporcie dla Oddziału II były zatrważające. Nie
dotyczyły jednak wyłącznie spraw urzędowych. Oficer wnikliwie opisał przemytniczy proceder jaki
kwitł w wydziale konsularnym oraz fakt, że – cytując raport – “prawie wszystkie urzędniczki i
służące były kochankami kierownika”. Charakterystyka personelu była niemal jednoznacznie
negatywna. Konsul Zieleziński ignorował, że niemal wszyscy urzędnicy byli werbowani przez
OGPU. Nie zgłaszano tego Oddziałowi II. Prestiż urzędu nie istniał. Nie prowadzono żadnych prac
w zakresie spraw gospodarczych. Ton raportu oddają tytuły podrozdziałów: “W sprawach
urzędowych panuje nieopisany zamęt i nieporządek”; “Stan bezpieczeństwa i skład personalny
wymagają natychmiastowych zarządzeń”; “Służba w dużym procencie złodziejska i agenci GPU”.
Por. Korzeniowski zaproponował Oddziałowi II kandydata na nowego kierownika wydziału –
konsula Błaszkiewicza. Wkrótce został on nominowany na to stanowisko. Ponadto we wnioskach
zasugerował jako “konieczne” zwolnienie siedmiu urzędników kontraktowych i pięciu osób z
obsługi. Praktycznie oznaczało to niemal całkowitą wymianę personelu. Porucznik precyzyjnie
wskazał kto na jakim stanowisku powinien pracować. Za konieczną uznał też zmianę lokalu. Raport
kończy opinia: “Przedłużanie tego stanu może mieć nieobliczalne następstwa” [30].
Dopiero w 1933 roku, gdy na czele służby konsularnej stanął były oficer wywiadu, Wiktor
Tomir Drymmer, podjęto w polskich placówkach działania mające poprawić stan bezpieczeństwa.
W zarządzeniu MSZ z sierpnia tego roku zobowiązano kierowników konsulatów do wyznaczenia
spośród urzędników “referenta do spraw ochrony tajemnicy służbowej”, który był odpowiedzialny
za tę dziedzinę. Konsulów zobligowano, aby w ciągu 2 tygodni opracowali szczegółowe instrukcje.
Miały być one dostosowane do lokalnych warunków i przesłane do akceptacji naczelnikowi
Wydziału Osobowego MSZ. Wszyscy pracownicy konsulatów RP mieli poświadczyć podpisami
zapoznanie się z instrukcją. Kierowników konsulatów zobowiązano do interesowania się “życiem
pozasłużbowym” podległego im personelu, zaś urzędników do informowania przełożonego o
zawartych znajomościach z obywatelami obcego państwa, o ile mogły one stanowić zagrożenie dla
ochrony tajemnicy służbowej. Pracownicy placówek w ZSRR musieli informować o wszystkich
kontaktach. W budynkach wszystkich konsulatów polecono odizolować mieszkania personelu od
pomieszczeń biurowych. Pokoje na parterze miały posiadać kraty lub mocne okiennice. Szef
Wydziału Osobowego nakazał pełnienie nocnych dyżurów w pomieszczeniach konsulatów przez
wybranych pracowników lub wygospodarowanie mieszkania dla jednego z urzędników, który byłby
zobowiązany do opieki nad biurem w godzinach pozasłużbowych. Instrukcja dopuszczała
zaopatrzenie w broń krótką zaufanych woźnych. Obostrzenia dotyczyły też trybu przyjmowania
interesantów. Mogli oni wchodzić tylko przez jedne drzwi, znajdujące się pod stałym dozorem
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któregoś z pracowników. Konsulów zobowiązano do wyznaczenia pomieszczeń, w których mogli
przebywać odwiedzający. Pozostałe pokojem miały być dla nich zamknięte. Poruszanie się po
konsulacie było dopuszczalne tylko w asyście woźnego lub innego pracownika. Również
członkowie ekip remontowych mogli pracować wyłącznie pod nadzorem polskich pracowników
[31]. Nowy szef służby konsularnej znał realia ZSRR, ponieważ przez kilka lat kierował placówką
wywiadowczą rozpracowującą ten kraj.
Działalność służby konsularnej w ZSRR z konieczności ograniczała się do spraw czysto
administracyjnych. Ścisła kontrola organów bezpieczeństwa uniemożliwiała urzędnikom
konsularnym nawiązanie bliższych kontaktów z licznymi skupiskami Polaków mających
obywatelstwo radzieckie∗ [32; 27, s.121]. Nie prowadzono więc działań podtrzymujących lub
pobudzających świadomość narodową. Również i w sprawach wymiany gospodarczej konsulaty
polskie w ZSRR stanowiły wyjątek w kontekście całej służby konsularnej. Urzędnikom nie udało
się nawiązać kontaktów z lokalnymi kierownictwami resortów gospodarczych. To samo dotyczyło
prywatnych przedsiębiorców z okresie Nowej Ekonomicznej Polityki. Przyczyny podsumowano w
raporcie polskiej placówki w Mińsku: “Najmniejszy kontakt ze strony pracowników instytucji
gospodarczych z konsulatem generalnym byłby komentowany przez władze sowieckie jako
szpiegostwo ekonomiczne. Wobec powyższego wszystkie sfery gospodarcze stronią od konsulatu
generalnego z obawy przed grożącymi im represjami” [33]. W latach trzydziestych sytuacja nie
uległa zmianie. Akcja służby konsularnej w ZSRR sprowadzała się do wysyłania instytucjom
radzieckim wydawnictw propagandowych oraz przesyłaniu do Polski nielicznych sprawozdań
opartych na oficjalnych, często nieścisłych danych.
Urzędnikom konsularnym nie brakowało natomiast zadań z zakresu międzynarodowego
obrotu prawnego. Były one wyjątkowo trudne. Wynikało to nie tylko ze swoistej hermetyczności i
biurokratyzacji tego państwa, ale i dużej liczby obywateli polskich, którzy wcześniej mieszkali na
terenach Związku Radzieckiego (były to osoby, które dokonały opcji obywatelstwa po traktacie
ryskim). Z powodu braku odpowiednich umów bilateralnych rekwizycje sądowe na terytorium
ZSRR załatwiano wyłącznie na drodze dyplomatycznej, przez wydział konsularny poselstwa
polskiego w Moskwie. Przesłuchiwanie stron lub świadków spraw sądowych w konsulatach było
zabronione. Szczególnie dużo załatwiano rekwizycji administracyjnych. Do konsulatów polskich
trafiały podania o wydobycie od władz lokalnych akt stanu cywilnego, świadectw szkolnych,
zaświadczeń z przebiegu pracy, akt sądowych i notarialnych dotyczących kupna i sprzedaży mienia
oraz w sprawach ustalenia miejsca pobytu osób zaginionych. Te ostatnie sprawy konsulaty RP
traktowały priorytetowo. Zwracano się bezpośrednio do Komisariatu Ludowego Spraw
Zagranicznych w Moskwie lub jego placówek w Mińsku i Kijowie. W latach dwudziestych
odpowiedzi nadchodziły dość szybko i bez większych trudności. Wyjątek stanowiły sprawy osób
skazanych przez władze radzieckie na karę śmierci. Komisariat udzielał zazwyczaj odpowiedzi
wymijających. Każdy konsulat polski w ZSRR (z wyjątkiem placówki w Tyflisie) załatwiał rocznie
kilkaset rekwizycji administracyjnych∗∗ [34]. W latach trzydziestych konsulaty RP nie przyjmowały
już podań od obywateli polskich, w których wnioskowano o ustalenie faktu aresztowania danej
osoby w ZSRR. Organy bezpieczeństwa nie udzielały bowiem żadnych informacji na te tematy.
Wielu obywateli polskich posiadających na terenach późniejszego Związku Radzieckiego
nieruchomości, nie zdążyło zlikwidować swoich spraw majątkowych. Mienie nieruchome zostało
znacjonalizowane na podstawie dekretu z sierpnia 1918 roku. Mimo to do konsulatów rocznie
zgłaszało się kilkudziesięciu bądź kilkuset obywateli polskich z prośbami o zwrot skonfiskowanego
mienia (przeważnie domów). Wobec braku podstaw prawnych interwencje placówek nie
∗

Piotr Kurnicki, pracownik konsulatu w Kijowie, w konkluzji referatu o sytuacji mniejszości polskiej na
Prawobrzeżu Ukrainy stwierdził: “w sprawie zachowania uświadomienia narodowego przez mniejszość polską
Konsulat RP w obecnych warunkach jest prawie bezsilny” Podobne sformułowania padały w odniesieniu do
pozostałych terenów ZSRR zamieszkałych przez Polaków. Niepowodzenie na tym odcinku potwierdził Drymmer w
swych wspomnieniach
∗∗
Konsulat generalny w Mińsku załatwił w 1927 r. 599 rekwizycji administracyjnych dla obywateli polskich. W
następnym roku zrealizowano już 625 takich spraw.
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odniosłyby oczywiście skutków∗ [35]. Urzędnicy zwracali się jedynie – za pośrednictwem NKID –
o udzielenie informacji co do bieżącego statusu prawnego pozostawionego majątku. Konsulowie
interweniowali też w sprawie zwrotu sprzętów domowych “repatriantów”, którzy wyjeżdżając do
Polski zmuszeni byli pozostawić nieruchomości na terenie Rosji Radzieckiej. Starania te w
niektórych przypadkach były uwzględniane przez władze ZSRR. Najwięcej skutecznych
interwencji przeprowadzono w sprawach poszkodowanych obywateli polskich, którym odebrano
mienie i pieniądze podczas przekraczania granicy z Polską. Uzyskane dobra konsulaty przesyłały
następnie do kraju. Cechą charakterystyczną spraw załatwianych na rzecz obywateli polskich przez
konsulaty RP w Związku Radzieckim był długi czas oczekiwania na decyzje. Jedynie sprawy
spadkowe były załatwiane sprawnie i stosunkowo szybko [36].
Bardzo ważnym elementem prac konsularnych były sprawy wizowo-paszportowe. To u
konsulatach potwierdzano obywatelstwo polskie i udzielano pozwolenia na wjazd do kraju.
Praktyka działań przeszła w tym zakresie skomplikowane przemiany. W 1920 roku władze polskie
zakładały, iż na terenach byłego Cesarstwa Rosyjskiego, nie należących do Drugiej
Rzeczypospolitej, przebywało ponad 1 mln Polaków∗∗ [37, s. 163]. Byli to jeńcy, uchodźcy,
żołnierze i emigranci w poważnym odsetku chcący przedostać się do Polski. Polityka paszportowa
tamtejszych konsulatów RP musiała być dostosowana do szybko zmieniających się realiów
politycznych. Stosunkowo najprościej przebiegało wystawianie paszportów konsularnych
żołnierzom oddziałów Wojska Polskiego na Syberii (głównie 5 Dywizji Strzelców Polskich) w
1920 roku. Konsulat polski we Władywostoku wydawał byłym jeńcom bolszewickim tymczasowe
dowody tożsamości oraz środki na podróż do Harbina. Tam bowiem umiejscowiono punkt zborny
dla wszystkich wracających z niewoli. Od września 1920 roku służba konsularna koordynowała
proces ewakuacji wojsk polskich ze wschodniej Syberii. Całością prac kierował konsul generalny w
Harbinie, Michał Morgulec [38]. Znacznie trudniejsza była sytuacja rozproszonej ludności
cywilnej, której status prawny i przynależność narodowa były trudne do ustalenia. Opis problemów
występujących na tym polu odnajdujemy w artykule Anny Bielkiewiczowej, działaczki Polskiego
Komitetu Ratunkowego na Dalekim Wschodzie: “Najdotkliwszą bolączką kolonii polskich jest brak
paszportów polskich, wobec czego młodzież zabierana jest do wojska. Wszyscy pozbawieni praw i
opieki rządu rosyjskiego, która ustała, a nie mają opieki rządu polskiego, ratują się jak mogą.
Można by oczywiście złemu zaradzić, dostać paszporty w konsulacie w Harbinie, niestety na drogę
do Harbina mogą sobie pozwolić tylko bogaci” [39]. Aby podobnym sytuacjom zaradzić
półoficjalne konsulaty polskie w europejskiej części Rosji prowadziły bardzo liberalną politykę
paszportową. W praktyce placówki w Teodozji, Noworosyjsku, Sewastopolu, Soczi, Odessie i kilku
innych miastach były biurami wystawiającymi różnego wzoru “karty legitymacyjne”∗∗∗ [11, s. 59,
63]. Aby uzyskać ten dokument (oraz pomoc w dalszej podróży) należało przedstawić stary
paszport rosyjski lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Decydujące znaczenie miała
rozmowa z urzędnikiem konsulatu, który sam rozpatrywał podanie o przyjęcie “poddaństwa
polskiego” i podejmował decyzję o wystawieniu “paszportu” [40]. Repatrianci z południowej Rosji
udawali się w kierunku Rumunii, gdzie oczekiwali ich polscy urzędnicy konsularni oraz blisko z
nimi współpracujący (na zasadzie podporządkowania) pracownicy Państwowego Urzędu dla Spraw
Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników (PUJUR) [41]. W wieli przypadkach nie mogli oni
zweryfikować “kart legitymacyjnych” wystawionych przez placówki konsularne w Rosji, gdyż nie
∗

Nieliczne przypadki oddania w użytkowanie domów ich byłym właścicielom dotyczyły jedynie osób
zamieszkujących w ZSRR i korzystających osobiście z tych nieruchomości. Domy obywateli polskich przebywających za
granicą traktowano jako pozostawione bez opieki i dlatego nie mogły być obiektem żadnej transakcji pieniężnej.
∗∗
Według innych danych liczba ta była znacznie wyższa i wynosiła w 1921 r. około 2,5 mln Polaków oraz 700 tys.
osób gotowych optować na rzecz Polski.
∗∗∗
Niektóre z tych placówek prowadziły rekrutację do oddziałów polskich powstających w południowej Rosji i
Ukrainie. Przykładowo, hr. Zenon Brzozowski, konsul polski w Odessie, został na początku 1919 r. zwierzchnikiem
Urzędu Poboru oraz członkiem Naczelnego Komitetu Wojsk Polskich na Wschodzie. Jego poprzednikiem już od
listopada 1918 r. był konsul hr. Zenon Belina-Brzozowski. Obaj pracowali pod faktycznym zwierzchnictwem
gen. L. Żeligowskiego.
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znali ich obsady personalnej i nie mogli potwierdzić prawdziwości podpisów tam składanych. W
połowie 1920 roku pracownicy PUJUR w Rumunii wnioskowali, by MSZ sprecyzowało przepisy o
wydawaniu paszportów oraz aby uporządkowano sieć placówek na wschodzie. W pismach do kraju
stwierdzano, że do Polski napływają stamtąd osoby “szkodliwe pod względem politycznym”, a
także nie mające żadnych związków z narodem polskim [42]. Dopiero od 1921 roku wydawanie
paszportów polskich znalazło się w gestii konsulów RP, którzy otrzymali exequatur od władz
radzieckich. Były więc one akceptowane przez władze zarówno przez władze bolszewickie, jak i
polskie. Stopniowa stabilizacja polityki paszportowej na terenach wschodnich następowała dopiero
po masowej repatriacji, będącej wynikiem pokoju ryskiego. W 1923 roku MSZ wystąpiło z aidemémoire do władz ZSRR, by uznały dokumenty wydawane Polakom przez byłe konsulaty RP w
Harbinie i Władywostoku oraz przez misję polską na Kaukazie Południowym za dokumenty
wystarczające do udowodnienia prawa opcji. Problem polegał bowiem na tym, że placówki te
działały dzięki pozwoleniu lokalnych władz antybolszewickich [43, s. 115].
Polityka paszportowa po 1924 roku była coraz bardziej restrykcyjna i nacechowana
nieufnością wobec interesantów ubiegających się o polskie dokumenty. Okólnikiem Komisariatu
Ludowego Spraw Wewnętrznych RFSRR z 31 lipca 1924 roku, uzgodnionym ze stroną polską,
ogłoszono, że masowa repatriacja do Polski po traktacie ryskim została ukończona. Zezwolono
jedynie, by pozostałe osoby optujące za Polską złożyły odpowiednie dokumenty w Poselstwie RP w
Moskwie do połowy listopada tego roku. Układ o repatriacji nie został co prawda wymówiony
przez ZSRR, jednak zarówno polskie, jak i radzieckie władze nie dążyły do wznowienia masowej
repatriacji [37, s. 89–91]. Kierownicy konsulatów zdawali sobie sprawę, iż wielu Polaków nie
dokonało opcji po traktacie ryskim z powodu zwykłego zaniedbania, uwięzienia, choroby bądź
niewiedzy. Byli to między innymi byli jeńcy armii austriackiej. Mimo to podczas obrad zjazdu
konsulów RP w 1933 roku uznano, iż szerzej zakrojona repatriacja Polaków z ZSRR jest w równej
mierze niemożliwa, co niewskazana. Przeszkodami były radzieckie bariery urzędowe oraz trudna
sytuacja gospodarcza Polski∗ [44]. W referacie urzędnika wydziału konsularnego poselstwa w
Moskwie znajdujemy znaczące uzasadnienie: “często nie ma możności uwzględnić starań Polaków,
obywateli sowieckich, o wjazd lub powrót do Polski na stałe; przyczyną tego jest zawsze brak
środków utrzymania w Polsce przy licznej często rodzinie starającego się o wyjazd. Poza tym
powodem do nieprzychylnego ustosunkowania się Urzędu Konsularnego jest częste zrusyfikownie
się petenta przez małżeństwo lub długotrwałe pozostawanie w Rosji, a także brak zaufania do
petenta pod względem moralnym i politycznym. Można powiedzieć ogólnie, że ta kategoria ludzi
stara się o wyjazd do Polski tylko dlatego, że im jest źle i chcą sobie w ten sposób poprawić
warunki bytu” [45]. W styczniu 1932 roku władze ZSRR wydały zarządzenie, aby w ciągu 3
miesięcy wszyscy cudzoziemcy zaopatrzyli się w paszporty zagraniczne swych państw. Było to
częścią “wewnętrznej paszportyzacji” prowadzonej wówczas w tym kraju. Do polskich placówek
konsularnych zgłosiło się wielu byłych jeńców z armii austriackiej, którym przysługiwało
obywatelstwo polskie. Paszporty wydawano im jedynie wtedy, gdy mieli zaświadczenie, iż nie są
obywatelami ZSRR, posiadali stwierdzone obywatelstwo polskie oraz władze administracyjne
Rzeczypospolitej nie sprzeciwiały się ich powrotowi. W wielu przypadkach ta ostatnia kwestia była
rozstrzygająca. Starostwa, pomimo stwierdzenia, że dana osoba posiadała prawo do obywatelstwa
polskiego, często sprzeciwiały się jej repatriacji. Jako powód podawano “przekonania
komunistyczne”, “prowadzenie działalności wywrotowej” lub brak środków utrzymania w Polsce.
Takie sprawy w konsulatach celowo przeciągano (żądając np. dodatkowych, choć niepotrzebnych
dokumentów), aż w połowie 1932 roku władze radzieckie przestały wydawać zaświadczenia, iż
∗

Polacy przebywający w ZSRR posiadali już obywatelstwo radzieckie. Warunkiem wyjazdu do Polski było więc
zwolnienie ich z radzieckiej przynależności państwowej, na co często władze ZSRR się nie zgadzały. Obywatele radzieccy
mogli wyjechać do Polski na podstawie zaświadczeń wydawanych przez wydział konsularny Poselstwa RP w Moskwie,
jednak władze ZSRR wizowały te zaświadczenia jedynie dzieciom poniżej 16 roku życia oraz osobom powyżej 60 roku
życia. W latach 1931–1933 na tej podstawie wyjechało zaledwie 110 osób. Trzecią drogą był wyjazd z paszportem
“Inturistu”, który jednak kosztował 500–1000 rubli złotych, czyli kwotę nieosiągalną dla przeciętnego obywatela
radzieckiego.
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Polacy nie są obywatelami radzieckimi. Bez tych zaświadczeń urzędnicy konsularni nie mogli
wydawać paszportów i osoby, które nie zdążyły, zostały “uwięzione” w ZSRR [46].
Konsulaty polskie w ZSRR jeszcze ostrzej ustosunkowały się wobec osób niepolskich
narodowości. Wypadki wydania paszportu należały do rzadkości. W odróżnieniu od konsulatów RP
w innych państwach, urzędnicy placówek w ZSRR domagali się, by krajowa administracja
dokładniej sprawdzała nadsyłane wnioski o stwierdzenie obywatelstwa polskiego. Kierownicy
konsulatów podczas zjazdu w 1927 roku podkreślali, że do Polski chce się dostać “element [...] w
większej swojej części niepożądany, jako dość łatwo ulegający wpływom sowieckim”. Stwierdzono
też, iż dzięki pobłażliwości do kraju przedostawali się potencjalni dywersanci, działacze
komunistyczni bądź nacjonaliści ukraińscy [47]. We wrześniu 1932 roku placówki konsularne w
ZSRR otrzymały okólnik DK MSZ, polecający utrudnić przyjazd do Polski osobom narodowości
ukraińskiej, którym teoretycznie przysługiwało obywatelstwo polskie. Podkreślono, że mimo
stwierdzenia obywatelstwa ich powrót do kraju jest “wysoce niepożądany”. Dokładna liczba osób,
zarówno Polaków jak i Ukraińców, którym przysługiwało obywatelstwo polskie, nie była znana
konsulatom RP. W 1933 roku stwierdzono jednak, iż było ich “bardzo dużo” [48].
W drugiej połowie lat trzydziestych polityka paszportowa realizowana przez służbę
konsularną w ZSRR uległa dalszej radykalizacji. Wszystkie osoby ubiegające się o nadanie
obywatelstwa polskiego i paszport, bez względu na ich narodowość, traktowano z ekstremalną
nieufnością. Wyrazem tej postawy była instrukcja prawno-konsularna wydana w 1936 roku przez
ambasadę polską w Moskwie dla podległych placówek konsularnych. Wyróżniono w niej dwie
kategorie osób występujących o paszporty. Do pierwszej zaliczono byłych jeńców wojennych
przynależnych do gmin lub miast byłego zaboru austriackiego, którzy nie uzyskali polskich
paszportów przez swą opieszałość lub niemożność przedłożenia wymaganych zaświadczeń. Do
drugiej obywateli polskich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i po odbyciu kary zabiegają o
powrót do Polski. Wobec obu grup konsulom zalecono zachować jak najdalej idącą rezerwę i poza
wyjątkowymi przypadkami “nie kierować się względami humanitarnymi”. Podkreślono, iż powrót
osób “zdemoralizowanych warunkami życia w państwie wojującego komunizmu” należy uważać za
szkodliwy i niedopuszczalny. Od wszystkich interesantów żądano zaświadczenia, że nie są
obywatelami radzieckimi, co w praktyce kończyło sprawę, bowiem władze radzieckie takich
zaświadczeń nie wydawały. Dopuszczano wydanie paszportów jedynie tym obywatelom polskim,
którzy uciekli do ZSRR z powodu braku pracy lub innych “nie hańbiących”, na przykład
rodzinnych względów [49]. Nieliczne dokumenty konsulatów polskich w ZSRR potwierdzają, iż
instrukcja z 1936 roku była stosowana z całą surowością zawartych w niej przepisów. Działalność
paszportowa konsulatów RP w tym kraju praktycznie zamarła.
Konsulaty polskie w ZSRR prowadziły wyjątkowo restrykcyjną politykę wizową. Placówki
nie posiadały tam takiej swobody interpretacji przepisów MSZ, jak konsulaty RP w Niemczech.
Urzędy polskie w ZSRR wykonywały ściśle polecenia napływające z centrali MSZ. Powstanie sieci
konsulatów RP w tym kraju zbiegło się jednak z początkiem liberalizacji polskich przepisów
wizowych. Okólnikiem z 1926 roku Departament Konsularny MSZ przekazał podległym
placówkom szerokie pełnomocnictwa w dziedzinie udzielania wiz tranzytowych obywatelom
radzieckim. Zezwolono też na przychylne traktowanie wniosków wizowych popieranych przez
NKID [50]. Podczas obrad zjazdu konsulów polskich w ZSRR (1927 rok) ustalono, że kierownicy
mogli udzielać wiz po uprzednim uzyskaniu zgody Posła RP w Moskwie, ale z zachowaniem
osobistej odpowiedzialności konsula za poleconą osobę. W praktyce zezwoleń na pobyt w Polsce
udzielano jedynie znanym naukowcom, artystom i sportowcom oraz osobom znanym urzędnikom.
W przypadku pozostałych petentów wiążącą była zgoda polskich władz krajowych na udzielenie
wizy [51]. Owe i tak dość radykalne przepisy były stopniowo zaostrzane w latach trzydziestych.
Przyczyny leżały w kolektywizacji, która doprowadziła chłopów w ZSRR do dna ubóstwa. Ci,
którzy posiadali w Polsce rodziny podejmowali próby wyjazdu. Według danych z 1933 roku aż
98% wniosków o wizy do Polski, składanych przez obywateli radzieckich w konsulatach RP, było
odrzucanych [52]. Kulminacją tego procesu były zapisy utajnionej instrukcji wizowej z 1936 roku.
Stwierdzono tam, iż wjazd obywateli radzieckich do Polski “jest zasadniczo niepożądany”.
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Konsulaty zobowiązano do odmówienia wizy na mocy własnej decyzji. Jedynie gdy petenci byli
narodowości polskiej i za ich wyjazdem przemawiały ważne względy rodzinne, konsulaty mogły
zwrócić się do władz krajowych o wydanie zezwolenia na przyjazd. Wówczas żądano od rodziny
interesanta w Polsce notarialnego zobowiązania do pokrycia kosztów pobytu i powrotu obywatela
ZSRR. Jednak nawet Polakom z radzieckimi paszportami nie wolno było udzielać wiz
osiedleńczych. W instrukcji ambasady moskiewskiej dla placówek konsularnych znajdujemy
kategoryczne stwierdzenia: “przyjazd na stałe do Polski obywateli sowieckich, nawet narodowości
polskiej, jest niepożądany, wobec czego odnośne podania winny być przychylnie traktowane przez
urząd konsularny tylko w przypadkach zupełnie wyjątkowych, zasługujących mimo faktu
pozostawania danej osoby w ZSRR przez z górą 18 lat, na specjalne uwzględnienie. W innych
wypadkach podania o zezwolenie na przyjazd na stałe do Polski winny być z miejsca odrzucane
przez urząd konsularny” [53]. Wszystkie polskie placówki konsularne w ZSRR wysyłały do
ambasady w Moskwie dokładne wykazy wystawionych wiz, zawierające również określenie celu
podróży obywateli radzieckich. W innych państwach służba konsularna nie stosowała podobnej
procedury.
Warto też zasygnalizować, iż rząd polski za pośrednictwem konsulatów RP sprawował opiekę
administracyjną nad obywatelami obcych państw przebywającymi za granicą. Odbywało się to na
prośbę rządów zainteresowanych państw. Od 1922 roku polskie placówki uczestniczyły w
repatriacji obywateli francuskich z terytorium Rosji Radzieckiej (później ZSRR). W 1925 roku rząd
turecki zwrócił się z prośbą do władz polskich o objęcie opieką konsularną swoich obywateli w
Jugosławii [54, s. 122]. Były to działania w pełni legalne, wynikające z umów międzynarodowych.
Jednak polska służba konsularna prowadziła prace z tego zakresu również nieoficjalnie. Konsulaty
polskie w ZSRR sprawowały opiekę nad obywatelami rumuńskimi, jugosłowiańskimi i bułgarskimi
przebywającymi w tym kraju. Polegało to na pośredniczeniu między nimi a poselstwami tych
państw w Warszawie przy wydawaniu paszportów. Udzielano im też wiz tranzytowych do Polski,
by mogli opuścić ZSRR oraz przyjmowano depozyty majątkowe, aby nie byli narażeni na utratę
dorobku życia przy przekraczaniu granicy. Ponieważ z punktu widzenia władz radzieckich był to
proceder nielegalny, konsulaty uciekały się do wybiegów. Interesantów wzywano do konsulatów
pod pretekstem udzielenia wyjaśnień w związku ze staraniami o wyjazd do kraju ojczystego.
Początkowo w wielu przypadkach dochodziło do nieporozumień. Polscy urzędnicy w wezwaniach
nie mogli pisać, że chodzi o wręczenie paszportów. Obywatele obcych państw otrzymywali z
konsulatów RP wezwania na fikcyjne rozmowy i nie rozumieli ich celu. Część odpowiadała
pisemnie, że z powodu odległości nie mogą osobiście udzielić wyjaśnień i proponowała odpowiedzi
pisemne. Dopiero ci, którzy pojawili się w polskiej placówce, podczas rozmowy “w cztery oczy”
otrzymywali paszport swego kraju z zastrzeżeniem, by nie mówili nikomu o jego pochodzeniu.
Sytuacja uległa zmianie w styczniu 1932 roku. Władze ZSRR wprowadziły wówczas
rozporządzenie o rejestracji cudzoziemców, w myśl którego osoby, które dotychczas nie
przedstawiły paszportu obcego państwa, zostały uznane za obywateli radzieckich. Milicja mogła
więc konfiskować im paszporty wręczane w polskich konsulatach. Sytuację pogarszał brak
dyskrecji w działaniach poselstw Bułgarii, Jugosławii i Rumunii. Placówki te wysyłały listy do
swych obywateli, w których wskazywano na rolę odgrywaną przez polskie konsulaty. Wobec
kontroli korespondencji tkwiło w tym niebezpieczeństwo konfliktu polskich urzędów z władzami
radzieckimi. To samo dotyczyło przyjmowania depozytów majątkowych (głównie biżuterii). Gdyby
te poufne operacje zostały ujawnione, oznaczałoby to wielkie trudności dla placówek MSZ. Na
zjeździe konsulów polskich w ZSRR, obradującym w 1933 roku, postanowiono odstąpić od
dotychczasowych metod wspomagania obywateli państw bałkańskich. Konsulowie zgodzili się
przyjmować wnioski paszportowe od obcych obywateli (pod pretekstem zbierania danych do
wystawienia wiz tranzytowych), ale już same paszporty miały być rozsyłane drogą pocztową.
Jedynie sprawę depozytów pozostawiono nie zmienioną, co było swoistą ofiarą polskiej służby
konsularnej. W protokole ze zjazdu odnajdujemy uzasadnienie tej postawy: “Zdarzają się bowiem
wypadki, że niektórzy z tych obywateli wyjeżdżając z ZSRR z rodzinami i nie pozostawiając tu
nikogo, mają ze sobą dość znaczne sumy w walutach obcych, w złocie i przedmiotach
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wartościowych (przeważnie biżuteria), co w razie odmówienia im wysłania za pośrednictwem
urzędów konsularnych musieliby porzucić chyba, bo mowy nawet być nie może, aby na wywóz
tych rzeczy otrzymali od władz sowieckich pozwolenia. Z uwagi więc na konieczność okazania
pomocy obywatelom państw zaprzyjaźnionych z Polską, ustalić należy w stosunku do nich ten sam
system, jaki obowiązywać będzie przy przyjmowaniu i przesyłaniu pieniędzy oraz depozytów
wartościowych od obywateli polskich” [55].
Ważną, choć utajnioną i nielegalną dziedziną pracy konsulatów był wywiad. Wobec potęgi
ZSRR, potencjalnego przeciwnika Drugiej Rzeczypospolitej, wykorzystywanie urzędów
konsularnych do celów wywiadowczych było niezbędnym wyrównywaniem istniejących
dysproporcji. Wywiad radziecki nie tylko dysponował wielkim budżetem, ale opierał swe struktury
na mieszkających w Polsce zwolennikach ideologii komunistycznej. Stopień inwigilacji
społeczeństwa w ZSRR był nieporównanie wyższy niż w Polsce, co poważnie utrudniało działania
wywiadowcze Oddziału II Sztabu Generalnego (czyli centrali polskiego wywiadu wojskowego).
Istniały dwie zasadnicze formy współdziałania służby konsularnej z wywiadem. Pierwsza polegała
na zlecaniu prac wywiadowczych urzędnikom konsularnym, którzy wykonywali te zadania na
marginesie swego zatrudnienia w MSZ. Druga, bardziej zaawansowana i efektywna, sprowadzała
się do wykorzystania struktur urzędowych konsulatów do zakonspirowania etatowych pracowników
wywiadu. Zachowana dokumentacja uprawnia do stwierdzenia, że wywiad Drugiej
Rzeczypospolitej, zarówno płytki jak i strategiczny, w poważnym stopniu korzystał ze wsparcia
służby konsularnej. Na zasadniczych kierunkach rozpoznania prowadzonego przez centralę
polskiego wywiadu, czyli w Niemczech i ZSRR, udział konsulatów w organizacji wywiadu był tak
znaczny, iż można mówić o normie, niemal o fragmencie pragmatyki służbowej.
Kierownictwo polskich służb specjalnych już na początku lat dwudziestych było
zainteresowane ulokowaniem rezydentów na terenach wschodnich. Na przeszkodzie stanęła jednak
powolna organizacja polskiej sieci konsularnej. Władze obu państw ostrożnie i niechętnie udzielały
zgody na uruchomienie urzędów, gdyż obowiązywała zasada wzajemności, a słusznie zakładano, że
będą one ośrodkami pracy wywiadowczej [56, s. 279]. Tym niemniej, w przewidywaniu
normalizacji stosunków konsularnych z ZSRR, szef Oddziału II w lipcu 1923 roku wystąpił wobec
MSZ z propozycją, aby w każdym projektowanym konsulacie zarezerwować jedno stanowisko
urzędnika dla pracownika wywiadu. Jednocześnie przedstawił miejscowości, w których pożądane
byłoby założenie konsulatów. Minister spraw zagranicznych, Marian Seyda zgodził się na tę
propozycję, jednak jej praktyczna realizacja była uzależniona od zgody ZSRR na uruchomienie
placówek [57]. W latach dwudziestych rezydenci Oddziału II pracowali w konsulatach w
Charkowie, Kijowie, Moskwie, Mińsku i Tyflisie. Oficerów lokowano również w konsulatach
działających w krajach sąsiadujących z ZSRR, między innymi w Chinach, Turcji, Rumunii i
państwach bałtyckich.
Oficer polskiego wywiadu wojskowego, major Rafał Protassowicki, w opracowaniu
omawiającym przyczyny zaskoczenia polskich władz agresją radziecką we wrześniu 1939 roku,
sformułował opinię, że w realiach ZSRR drugiej połowy lat trzydziestych jedynym uzasadnieniem
utrzymywania konsulatów RP w tym kraju była ich działalność wywiadowcza. Wskazywał też, że
cały personel tych placówek powinien składać się z pracowników wywiadu [58, s. 57]. Postulat
sformułowany pod wpływem klęski wojennej Drugiej Rzeczypospolitej w istocie nieznacznie
odbiegał od rzeczywistego stanu rzeczy, szczególnie w latach trzydziestych, gdy do etatowej służby
konsularnej skierowano kilku “byłych” oficerów wywiadu. Dobrym przykładem jest konsulat w
Kijowie. W maju 1933 roku kierownikiem tego urzędu został Stanisław Sośnicki, który do 1931
roku był kapitanem w korpusie saperów. Oddelegowano go “do dyspozycji MSZ” prawdopodobnie
w celach wywiadowczych. Wraz z przybyciem do Kijowa został współpracownikiem działającej w
konsulacie placówki wywiadowczej o kryptonimie “Kh”. Oficerem prowadzącym “Kh” był kapitan
Władysław Michniewicz. Jego podwładnymi w pracach szpiegowskich byli wszyscy pozostali
urzędnicy, wicekonsul Piotr Kurnicki oraz dwoje urzędników kontraktowych, Lucjan Giżycki i
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Maria Połońska∗. Nastąpiło więc całkowite pokrycie się personelu konsularnego z wywiadowczym.
Po odejściu kapitana Michniewicza kierownictwo spraw wywiadowczych objął S. Sośnicki.
Następny kierownik konsulatu generalnego w Kijowie, radca ambasady Jan Karszo-Siedlewski, w
latach 1934–1937 kierował placówką wywiadowczą działającą przy tym urzędzie (o kryptonimie
“Karsz”). Przykłady można mnożyć. Etatowa pracownica MSZ, Józefina Pisarczykówna, w latach
1932–1933 kierowała placówką “X–22”, zakonspirowaną przy konsulacie generalnym w
Charkowie. Jej następcą w tym zakresie był konsul Eugeniusz Weese, który przez dziesięć miesięcy
1934 roku kierował placówką “We”, ulokowaną w tym urzędzie. Jerzy Tadeusz Kłopotowski,
kierownik konsulatu generalnego w Tyflisie, prowadził tam w latach 1933–1936 placówkę
wywiadowczą o zakonspirowaną jako “C–15”. Etatowy urzędnik wydziału konsularnego Poselstwa
RP w Moskwie, Stanisław Ossowski, w latach 1932–1934 prowadził placówkę wywiadowczą o
kryptonimie “Serafin”. Placówką wywiadowczą “L–16”, zakonspirowaną w strukturach konsulatu
generalnego w Mińsku, kierował w latach 1935–1938 urzędnik kontraktowy Władysław Wolski.
Wywiad nakierowany na ZSRR prowadzono również z obszaru państw sąsiednich. W latach
1933–1936 etatowy pracownik konsulatu generalnego w Stambule, Jerzy Bogumił Litewski, był
również kierownikiem placówki wywiadowczej “Ghazi”. Z Oddziałem II współpracował też konsul
Aleksander Kwiatkowski, kierujący w latach 1932–1938 urzędem w Harbinie. Była to sytuacja
nietypowa, bowiem konsul prowadził placówkę “Cholski”, podporządkowaną Ekspozyturze nr 2
Oddziału II. Realizował więc akcję “prometejską” na Dalekim Wschodzie. Konsul posiadał też dość
specyficzny kontakt z klasycznym wywiadem. Od sierpnia 1936 roku, w wyniku porozumienia z
Oddziałem II, podporządkowano mu Bohdana Wojewódzkiego, który prowadził w Harbinie
placówkę wywiadowczą “Kulis”. Rezydent wywiadu nie pracował w konsulacie, lecz w agendzie
Polskiego Instytutu Eksportowego. Konsul został wtajemniczony w jego zadania oraz zobowiązany
do kontroli poczynań wywiadowczych. W przypadku zauważenia nieprawidłowości miał
wnioskować o jego odwołanie. Taka procedura – będąca wyjątkiem – wynikała prawdopodobnie z
oddalenia placówki i niemożności kontroli bezpośrednio z Oddziału II [59].
Załącznik: polskie placówki konsularne na terenach Rosji, Ukrainy i ZSRR w latach 1918–
1939 (obok typu placówki podano lata działalności).
– Charków: agencja konsularna 1918; konsulat honorowy 1919; konsulat 1920; wydział
konsularny 1921–1924; konsulat generalny 1924–1934; konsulat 1934–1937.
– Kijów: konsulat 1919; konsulat 1926–1934; konsulat generalny 1934–1939.
– Leningrad: konsulat 1926–1939.
– Mińsk: konsulat generalny 1924–1939.
– Moskwa: wydział konsularny 1921–1939.
– Odessa: konsulat honorowy 1919; konsulat 1920.
– Tyflis [od 1936 r. – Tbilisi]: agencja konsularna 1919, konsulat 1920; konsulat generalny
1926–1937.
– Władywostok: konsulat 1920–1923.
– W latach 1918–1920 na terenie byłego Cesarstwa Rosyjskiego działało kilkanaście polskich
placówek o charakterze konsularnym. Były one ulokowane m.in. w Gagry, Tyflisie, Taszkiencie,
Noworosyjsku, Władykaukazie, Taganrogu, Rostowie nad Donem, Jekaterynburgu, Sewastopolu,
Soczi, Mariupolu, Teodozji i Tuapse.
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ПОЛЬСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО МЕТУ, ЗАСОБИ І
НАСЛІДКИ ПОЛІТИКИ РАДЯНІЗАЦІЇ В ЗАХІДНИХ ЗЕМЛЯХ
УКРАЇНИ (1939–1941)
У статті узагальнено публікації сучасних польських авторів про
політику радянізації в управлінській сфері, суспільно-політичному
житті, галузі освіти, науки та культури в західних областях України
(вересень 1939–червень 1941 рр.). Доведено, що різниця поглядів
української і польської історіографій більше стосується не
фактографічної, а інтерпретаційної площини.
Ключові слова: Західна Україна, польська історіографія,
радянізація.

С

учасна польська історіографія перейшла від загального розгляду процесів
радянізації (у польських виданнях термін “совєтизація” не перекладається) у
підручниках та узагальнюючих працях до спеціальних студій, присвячених
трансферу/депортаціям громадян Другої Речі Посполитої, деполонізації приєднаних до СРСР
території, щоденному життю і побуту поляків, громадян СРСР у 1939–1941 рр. При цьому
наші сусіди активно використовують українські та російські архіви, мемуари української та
польської еміграції, не ігнорують праці українських істориків останнього десятиліття. Однак
їхні дослідження насамперед відображають і захищають рації польської національної історії.
Щоправда, з’явилися перші публікації, в яких проаналізовано політичні настрої та репресії
тоталітарної влади проти українців. Про зближення поглядів польських і українських
істориків свідчать, зокрема, матеріали та ухвали десяти міжнародних семінарів (1996–2001)
“Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”, які опубліковані в дев’яти
томах “Україна–Польща: важкі питання” (Варшава; Луцьк, 1998–2004).
Отже, розглянемо основні здобутки та “вузькі місця” сучасної польської історіографії,
що стосуються політики комуністичного режиму на західноукраїнських землях у вересні
1939 – червні 1941 рр. У польській та українській мемуаристиці, діаспорній літературі цей
період інколи називають “першими Совітами”. Певне узагальнення національної
історіографії польсько-українських стосунків на першому етапі Другої світової війни дав
Гжегож Мотика (Варшава), який фактично став одним із провідних дослідників указаної
проблематики в сучасній Польщі [1].
До активу польської історіографії насамперед слід занести монографію вроцлавського
науковця Гжегожа Грицюка “Поляки у Львові 1939–1944” (Варшава, 2000. – 432 с.), в якій на
великому документальному матеріалі показано трагедію львівських поляків на першій стадії
Другої світової війни. Автор використав маловідомі документи з Архіву актів нових, відділу
рукописів Бібліотеки народової та бібліотеки Варшавського університету, осередку “Карта”
(Варшава), наукові праці та спогади еміграційних авторів, дослідження українських істориків
Івана Сварника, Івана Біласа, Вадима Ковалюка, документальні збірники з України та Росії.
У першому розділі праці окреслено ідеологічні та правно-політичні засади діяльності
“радянського окупанта”, показано ухвали та оперативні дії ЦК ВКП(б), Військової ради
Українського фронту на “легітимізацію окупації”, підготовку і проведення у Львові за
участю силових структур Народних зборів, вибори до яких навіть за офіційною статистикою
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проігнорувала десята частина (10,5%) потенційних виборців. Відтворено підступний
механізм впливу на маси через більшовицьких агітаторів, міліцію і навіть буфети.
Стверджено й загравання влади з поляками, яких серед депутатів Народних зборів
виявилося 144 (аж 27,7 %; українців було 274 особи, 52,8 %). До пропагандивних дій влада
залучила, крім недавніх польських комуністів, авторитетних осіб – професорів Львівського
університету, письменників, зокрема Ванду Василевську, Тадеуша Бой–Желенського,
Стефана Банаха та ін. “Очищенням” мистецького середовища від ворожих елементів, пише
Г.Грицюк, займався розгалужений апарат НКВС, який складався із східняків-наддніпрянців і
росіян.
Автор із Вроцлава документально відтворив і дії нової тоталітарної влади щодо
радянізації древнього міста: нищення польських державних символів, пам’ятників польським
діячам, погрудь Ю.Пілсудського та королів у школах, зміна назв вулиць (Чернецького –
Радянська, Гетьманські Вали – Радянський бульвар, Леона Сапеги – Комсомольська,
29 листопада – Енгельса, площа Смольки – площа 17 вересня), встановлення гіпсових
погрудь Леніна і Сталіна, червоних зір у державних установах (взамін ікон і хрестів),
пам’ятника сталінській Конституції в центрі міста; ліквідація громадських бібліотек;
насильне відзначення радянських свят, уродин Сталіна, Молотова, Ворошилова; на зміну
св. Миколаю прийшли ялинки з Дідом Морозом; нормою щоденного життя ставали численні
масовки, зібрання, віча.
Описано й систему владного терору на “так званій Західній Україні”: ліквідацію
польських, українських і єврейських політичних партій, редакцій численних газет, арешт та
ув’язнення політичної опозиції, депортаційні акції (наприклад квітень 1940 р. – близько
7,2 тис. осіб). Серед репресованих, зазначає автор були члени і симпатики ОУН (їх
запроторювали у три міські в’язниці).
На відміну від українських авторів, Г.Грицюк виокремив у рамках радянізації політику
українізації [2], тобто впровадження української мови в адміністрацію, шкільництво, систему
культури. Вважаємо, що це було не метою, а підступним засобом влади заручитися
підтримкою місцевих українців. Утім, як слушно зауважив Г.Грицюк, після декількох
репресивних акцій (зокрема, кадрових чисток і провірок) улітку–восени 1940 р. поляків таки
почали допускати до окремих адміністративних посад. На початку 1941 р. у Львові почали
виходити ідеологічно заангажовані польськомовні газети “Nowi Widnokraji”, “Młodzież
Stałinowska”, “Pionierzy”. У Львівському театрі опери і балету, університеті, львівській філії
Бібліотеки АН УРСР (створена на базі Оссолінеуму) навіть відбулися урочистості на честь
85-ї річниці смерті Адама Міцкевича, які навіть транслювали по місцевому радіо. Тож,
резюмує Г.Грицюк, від літа 1940 р. до червня 1941 р. “радянська політика щодо поляків
значно еволюціонувала. Стала еластичнішою, припинено масовий терор... Методи і тактика
дій окупанта були добре продуманими і системними” [3].
Оригінальними є етнодемографічні експертизи вроцлавського науковця. Він уважає, що
у місті проживало: 31 серпня 1939 р. – 333 500 мешканців (169 тис. поляків, 53,2 тис.
українців, 2,6 тис. німців і 104,7 тис. євреїв; жовтень 1939 р. – близько 500 тис., 27 серпня
1941 р. – 327,4 тис. осіб. У цей період у місті збільшився відсоток євреїв (приїжджали з
заходу) і росіян. Автор зауважив, що багато єврейських родин утікали далі на схід, навіть у
складі трудових загонів до Донбасу.
Змінився й сам характер праці міщан: одержавлено більшість підприємств, робітників і
службовців змушували купувати Державні облігації третьої п’ятирічки, впроваджено
добровільно-примусові суботники, вихідними оголошено: 22 січня (річницю смерті Леніна),
1–2 травня (свято праці), 7–8 листопада (річницю Жовтневої соціалістичної революції),
5 грудня (річницю сталінської Конституції 1936 р.). Однак і в ці дні люди не відпочивали – їх
залучали до формально добровільних походів і маніфестацій. Обурення мешканців, зауважив
Г. Грицюк, викликала й втрата населенням банківських заощаджень (понад 300 злотих).
Єдиною валютою запроваджено карбованець, чорний ринок й далі послуговувався
американським доларом і срібним злотим, поступово націоналізовано заклади побуту і
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торгівлі; у торгових вітринах з’явилися ідеологічно-пропагандистські написи. Водночас
подешевів трамвайний проїзд. Нерегулярно ходили залізничні потяги, квитки на схід
діставалися з великими труднощами. Черги, зауважив польський автор, стали своєріднім
атрибутом нового життя.
Далі Г. Грицюк навів численні факти політизації системи культури і освіти. Цьому
сприяли й численні візити літераторів і митців зі сходу. Під сильним ідеологічним контролем
влади знаходилися й націоналізовані державою численні польські та українські видавництва
і друкарні; приватні книгарні підпорядковано Укркниготоргу, Академкнизі, Воєнкнизі.
Запроваджено цензуру книг, яку здійснював Облліт. На зміну американським фільмам
розпочато експансію радянських стрічок – “Молодість Максима”, “Чапаєв”, а також
популярні на сході України “Тарас Бульба”, “Запорожець за Дунаєм”, “Сорочинський
ярмарок” (загалом понад 120 фільмів). Націоналізовано й укрупнено приватні музеї, художні
колекції та збірки. Лише наприкінці 1940 р. закрито популярну серед поляків “Панораму
Роцлавістську”, яка, на думку влади, будила неспокій і визвольний (антиросійський) дух у
мешканців Львова [4]. (Нині вона, як відомо, є привабливим туристичним об’єктом
Вроцлава). Націоналізовано найповажнішу бібліотеку Оссолінеум, у якій створено спецфонд
(частину літератури спалено).
Цікаві спостереження Г. Грицюк занотував у аналітичному параграфі “Окупант очима
львів’ян”. Особливе зауваження у корінних мешканців викликали радянські солдати і
офіцери, недавні селяни, які були неохайно вбрані, невибагливі у харчах і побуті (не мали
носових хустинок, ніхто не пропускав жінок у дверях, не давав місце в трамваях; викликали
подив звернення “Га!”, “Давай!” і т. ін.).
Г.Грицюк вважає, що після вересня 1939 р. “стосунки між поляками і українцями стали
ще більше напруженими”. Ворожість підсилювали відомості “про антипольські виступи у
провінції”, радість багатьох українців падінням польської держави”. Поляки заздрили
багатьом донедавна безробітним українцям за здобуття посад в державній адміністрації,
створення українських культурних і освітніх осередків [5].
“Совєтизацію” освіти та культури поліетнічного Львова та “окупованого” реґіону
розглядали також дослідники з Жешува Влодзімеж і Анджей Бонусяки , Едита Чоп, інші
автори.
Влодзімеж Бонусяк узагальнив систему формування радянських органів влади і
управління, до яких у перші місяці взагалі не допускалися польські службовці; проаналізував
репресії проти польських урядовців, промисловців і військових. Він уважає, що до середини
листопада 1939 р. у Львові фактично запроваджено військовий стан, який підтримував новий
міський гарнізон [6]. Польський гарнізон, як відомо, репресували. На радянський лад у
жовтні–грудні 1939 р. трансформовано й міську господарку – націоналізовано банки,
промислові об’єкти, великі земельні угіддя; нарешті, у грудні розпочато націоналізацію
багатьох помешкань, які передавали працівникам НКВС, компартійним функціонерам,
військовим, приїжджим господарникам зі сходу України та Росії [7]. Сільську бідноту,
стверджує дослідник, через кілька місяців почали заганяти в колгоспи, а заможних
господарів – репресували [8].
В. Бонусяк аналізує й соціальну політику більшовицької влади, зокрема у Львові.
Прагнучи сподобатися бідноті, більшовицька адміністрація частині безробітних надала місце
праці у місті, решті запропоновано й організовано виїзд на схід, зокрема Донбас, Урал.
Поступово звільнялися поляки-управлінці, господарники середньої ланки. До позитивів
нової влади віднесено продовження розбудови львівського залізничного вузла (частково
зруйнований німецькою авіацією 1939 р.), газифікацію міських квартир, добудову
газопроводу Дашава–Львів і розпочатого житла, а до негативів – погану організацію
інженерно-будівельних робіт, брак технічної документації, будівельних матеріалів і
кваліфікованих спеціалістів. Неефективним і слабо пропагандивним В.Бонусяк уважав й
експортований зі сходу стаханівський рух, соціалістичне змагання працівників, організацію
суботників. Проаналізовано неринкову фінансово-цінову політику тоталітарної влади,
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базарні ціни на продукти, які постійно зростали. Не зуміла влада зупинити бандитизм і
розбій на міських вулицях і приміських шляхах. Дезорганізація господарського життя,
корупція і хабарі, самосуди нової влади, резюмує В.Бонусяк, – все це швидко допомогло
прозріти населенню й зрозуміти переваги ринкової економіки над плановою [9]. І з цим
висновком жешівського професора важко не погодитися.
Дослідник Анджей Бонусяк (Жешів) узагальнив вплив політики радянізації на
культурну сферу Львова, зокрема розпуск старих культурно-мистецьких товариств і
об’єднань, націоналізацію приватних музеїв та художніх збірок, репресивні акції проти
польських письменників, журналістів, митців, ідеологізацію книговидавничої справи,
передачу у спецфонди бібліотек релігійної та антикомуністичної літератури, організацію
шумних пропагандистсько-агітаційних акцій за участю діячів культури зі сходу. Отже,
аргументовано резюмує дослідник, нові заклади культури – клуби, театри, кінопалаци, а
також преса і навіть міські мури стали місцем нав’язливої пропаганди і агітації; культура
була для влади не “якістю життя”, а “інструментом впливу на суспільство” [10].
Едита Чоп (Жешів) і Ельжбета Трела-Мазур (Вроцлав) зробили спробу узагальнити
політику радянізації в галузі освіти. До позитивів нової влади вони віднесли обов’язковість і
безкоштовність освіти, а до негативів: ліквідацію уроків релігії, латинської мови, історії та
географії Польщі, заборону використання польських державних символів, портретів
національних діячів, запровадження заідеологізованих курсів – конституції СРСР і УРСР,
уроків російської мови і літератури, історії СРСР і ВКП(б), військової підготовки,
організацію вступу школярів до піонерських загонів і комсомольських організацій. Таким
чином, резюмують польські дослідники, радянська система освіти мала насамперед творити
“радянську людину”, що сповідує комуністичну ідеологію [11].
Соціально-демографічні процеси на прикордонному Перемишлі схематично
прослідкував люблінський історик Мечислав Велічко. Цьому місту вдвічі 1939 р. не
пощастило – ріка Сян поділила його на німецьку і радянську зону, а міський залізничний
міст з 14 жовтня став прикордонним переходом. Автор зауважує, що перехід цивільних
людей та військовополонених на захід контролювали органи НКВС. Загалом, радянський
кордон у цьому районі мав такий статус: смугу 800 метрів між прикордонними стовпами
контролювали кінні військові (її порушення без попереджень каралося пострілами); у смузі
7,5 км проживали цивільні за певним дозволом; смуга 30 км від кордону теж
контролювалася, з неї могли виселити неблагонадійних, що й сталося влітку 1940 р. над
гірським Сяном і в околицях Перемишля [12]. Автор уважає, що головною ознакою
радянської національної політики в цьому реґіоні стала планова деполонізація. Це
здійснювалося як економічними засобами – через націоналізацію підприємств і помешкань,
так і політичними акціями – виборами до міської і районних рад 15 грудня 1940 р.
Польські дослідники окреслюють масштаби трансферу, репатріації прикордонного
населення між СРСР і Німеччиною у 1939–1940 рр. Зокрема, вони нагадують, що
16 листопада 1939 р. СРСР і III Рейх підписали документ про добровільний обмін
(репатріацію) полоненими, часткову евакуацію німецького населення на захід і повернення
частини українців з Генерал-губернаторства до УРСР. Відтак за цією угодою у Східну
Галичину і Волинь переселено у першій половині 1940 р. майже 30 тис. осіб, а близько
20 тис. патріотично налаштованих українців утекли за Сян, на територію III Рейху.
Допомогла їм у цьому депортаційна комісія, що діяла у Львові під керівництвом галицького
німця, професора Ганса Коха. Найбільш цінними для Рейху були, на думку Т. Сесляка і
М. Ясяка, ті українські політики, які раніше брали участь у так званому прометеївському
русі, спрямованому на підтримку різних націоналістичних рухів з метою підриву СРСР.
Саме через це представники абверу дозволили професору Роману Смаль-Стоцькому,
донедавна директору Українського наукового інституту в Варшаві, залишити Львів під час
вступу радянського війська в 1939 р. [13].
Польські дослідники справедливо зауважили, що українська кооперація, яка була
заборонена восени 1939 р. у західних областях УРСР, частково передислокувалася за Сян,
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німецьку територію Генерал-губернаторства. Станом на 31 березня 1941 р. там їй належало
995 кооперативів і кооперативних спілок. Однак безпідставним є висновок молодого
польського історика Марика Ясяка, який вважав, що “українська кооперація лише частково
служила своєму суспільству, даючи йому невелику користь” [14]. Декларативною є його теза
про те, що “українська національна буржуазія на території Польщі (Генеральній губернії –
авт.) широко декларувала свою лояльність до окупаційної влади і прагнення до
конструктивної співпраці” [15], а українці в Генеральній губернії, порівняно з поляками,
“знаходилися у привілейованому становищі” [16]. Викликає здивування у цього молодого
автора й те, чому 22 травня 1940 р. “римо-католицький” кафедральний собор у Холмі
перейшов до відродженої Української автокефальної православної церкви [17].
Зауважимо також, що польські автори, як правило, пишуть про репресії сталінщини
проти кліру і вірних Римо-католицької церкви, “забуваючи” про чотирьох мільйонів вірних
Української греко-католицької церкви, в якої теж було відібрано багато монастирської землі,
лісу та будівель, виробничих структур, банківських активів. Цю проблему лише частково
порушує Флорентина Жеменюк у книзі “Уніати Польщі. 1596–1946”, що вийшла 1998 р.
Дослідниця насамперед акцентує увагу читачів на духовних злодіяннях “радянської окупації
та забужанських землях і на схід від Сяну” [18]. Термін “Західна Україна” вона теж ігнорує.
Директор Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі Станіслав Стемпень, чи
не першим у польській історіографії кінця ХХ ст., звернув увагу польських читачів на
трагедію мільйонів українців Західної України. Авторитетний українознавець стверджує, що
“радянська окупація” 1939 р. ще більше радикалізувала політику ОУН; загалом місцеве
українське населення вважало “націоналістичний рух патріотичним і національновизвольним”. До ворогів радянізації, зауважив доктор С.Стемпень, більшовицька влада
також зарахувала діячів українських політичних партій, представників культури і освіти,
душпастирів Греко-католицької церкви, тобто публічних українських патріотів [19].
Позитивним явищем є також підготовка спільних праць істориків обох країн. І першою
доброю ластівкою стала польськомовна стаття уже згаданого Гжегожа Мазура (Вроцлав) та
Ігоря Ільюшина (Київ), присвячена діяльності оперативно-чекістських груп НКВС проти
українських і польських підпільних організацій в західних областях УРСР у 1939–1940 рр. на
підставі донедавна секретних документів Державного архіву СБУ. Прикметно, що вона
з’явилася 2001 р. в авторитетному паризькому виданні, започаткованому талановитим
публіцистом Єжи Гедройцем [20].
Слід вітати й спільне археографічне видання Центрального архіву Міністерства
внутрішніх справ Республіки Польща та Центрального архіву Федеральної служби безпеки
Російської Федерації, присвячене боротьбі радянських спецслужб проти польського і
українського антикомуністичного підпілля в 1939–1941 рр. [21]. Указане видання доповнює
документальний том про тогочасне польське підпілля в реґіоні, політичні витоки Армії
Крайової, що підготували польські еміграційні історики у Великій Британії [22].
Чималий творчий поштовх для польських, українських і російських науковців,
активістів “Меморіалу” дало історично-археографічне видання “Дороги смерті”, яке
підготував 1995 р. за участю польських і російських дослідників варшавський осередок
“Карта” (він є партнером українського “Меморіалу”) [23]. Крім аналітичної вступної статті
книга містить: документи про депортаційні акції 1941 р., графіки транспортування потягів,
місця дисклокації репресованих у Росії, кількість ув’язнених (Бережани, Чортків, Дрогобич,
Дубно, Коломия, Ковель, Кременець, Львів, Луцьк, Остріг, Печеніжин, Перемишль, Рівне,
Самбір, Стрий, Станіслав, Тернопіль, Володимир, Золочів), розстріляних у Львові (червень
1941 р., в’язниці по вул. Лонцького і Замарстинівській), спогади свідків жертв
комуністичного режиму. Українського читача зацікавлять описи окремих радянських
в’язниць, зокрема у Станіславові, Калуші, Коломиї, Надвірній та ін., а також польська
бібліографія проблеми. Вважаємо, що вказану пошукову працю варшавській “Карті” та
українським дослідникам треба продовжити й надалі.
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Підсумовуючи тогочасні чотири депортації, Міхал Клімецький наголошує, що вони
проведені досить брутально й зачепили передусім поляків. До масових депортацій українців,
стверджує він, державні радянські органи лише готувалися. Цей висновок варшавського
історика нам видається не зовсім об’єктивним: українців вивезли, можливо, й менше, але це
влада почала робити ще з кінця 1939 р. На думку М.Клімецького і М.Філяра, до середини
літа 1941 р. із чотирьох південно-східних районів II Речі Посполитої було депортовано десь
біля 500 тис. польських громадян, у т. ч. з Волині – біля 150 тис. [24] Зрозуміло, що до
“польських громадян” зараховано як поляків, так і українців.
У працях, присвячених вересневим боям 1939 р. у Східній Галичині, традиційно
показуються репресії радянської влади проти польських військовиків [25].
Як бачимо, порушена в роботі тема становить не лише науковий, але й суспільнополітичний інтерес для польського суспільства. І якщо старше покоління поляків не полишає
думки про повернення втрачених будинків і земельних ділянок, відбудову зруйнованих
комуністично-атеїстичною владою римо-католицьких костелів, то професійні історики
прагнуть якомога об’єктивніше реконструювати сам хід військово-політичних подій 1939–
1941 рр. на “кресах”, тобто західноукраїнських землях у складі СРСР–УРСР. Зрозуміло, що
не у всіх концептуальних питаннях дослідники обох країн, до того ж різних поколінь,
досягли однакових поглядів [26]. Указане повідомлення ще раз підтвердило, що різниця
позицій меншою мірою торкається фактографічної площини, натомість більшою –
інтерпретаційної [27]. Тому, вважаємо, що подальші дослідження польських і українських
науковців не повинні зводитися до пошуків вини чи юридичної відповідальності якоїсь
сторони за минулі події, а йти в напрямку встановлення і пояснення їх етнополітичних і
психологічних причин, представлення наукових висновків для майбутнього.
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POLISH HISTORIOGRAPHY ABOUT THE PURPOSE, MEANS AND RESULT OF
SOVIETISM POLICY IN WESTERN UKRAINE (1939–1941)
In the article published works of modern Polish authors about Sovietism policy in
management, social life, aducation, science and culture in western regions of Ukraine in September
1939 – June 1941 are generalized. Proved that opinion difference of Ukrainian and Polish
historiography deals more with facts than with interpretation.
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Роман Грицьків
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ У ВИСВІТЛЕННІ
СУЧАСНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ:
ПЕРШІ РОКИ ПІСЛЯ ПАДІННЯ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ
(КІНЕЦЬ 1980-Х – СЕРЕДИНА 1990-Х)
У статті висвітлено становлення та перший етап розвитку
сучасної польської історіографії українського визвольного руху 1940-х –
1950-х років, зародження та основні погляди трьох дослідницьких
напрямів.
Ключові слова: Українська Повстанська Армія, польська
історіографія, комуністичний режим.

Н

еобхідною умовою розвитку сучасних досліджень українського визвольного
руху 1940-х – 1950-х років є узагальнення і переосмислення здобутого в процесі
вивчення проблеми досвіду. Важливим елементом цього процесу виступає
аналіз досягнень наших іноземних колег.
Серед усіх інших, чи не найбільший здобуток у дослідженні проблеми Української
Повстанської Армії (УПА) належить польській історіографії. Під впливом минулих
українсько-польських стосунків питання діяльності українського національного підпілля
користується у польських дослідників особливим інтересом. Будучи важливою частиною
історії Польщі, ця проблема має виняткове наукове та політичне значення.
Переломним моментом у розвитку польської історіографії стало падіння наприкінці
1980-х років комуністичного режиму Польської народної республіки (ПНР). Нові політичні
умови дозволили історикам переосмислити складні питання минулого українсько-польських
стосунків. Під впливом суспільного інтересу та політичної необхідності відбувся перегляд
попереднього бачення історії. Розпочалося вивчення раніше замовчуваних тем, із
одночасним спростуванням фальсифікацій комуністичної пропаганди.
Переосмислення створених в ПНР уявлень про УПА відбулося у рамках дослідження
українсько-польських стосунків під час Другої світової війни і перших повоєнних років.
Порушення цієї теми було важливим моментом для подолання упереджень, які панували в
українсько-польських стосунках та значним кроком на шляху встановлення добросусідських
відносин між незалежною Польщею та Україною.
Однією з перших спроб переглянути комуністичне трактування діяльності Української
Повстанської Армії, була стаття Тадеуша Ольшанського – “Українсько-польське
протистояння 1943–1947”.
У цій публікації польський дослідник підкреслив, що УПА, попри всі дотеперішні
твердження, не була союзником ІІІ Рейху. Вона проводила власну війну, своєрідну “війну у
війні”, водночас проти Німеччини та Радянського Союзу. На думку автора, УПА будучи
аналогічним до Армії Крайової (АК) формуванням, представляла інтереси свого народу, а не
колобараційні угруповування, які співпрацювали з окупантами. Обидві структури були
підпільними арміями і повністю відстоювали ідеї національної державності [14, с. 161–165].
Центральною проблемою у дослідженні Т. Ольшанського став українсько-польський
конфлікт 1943–1947 рр. У цьому міжнаціональному протистоянні історик виділив два етапи:
І. 1943–1945; ІІ. 1945–1947 рр.
Під час першого етапу, який проходив на Волині та в Галичині, УПА розгорнула
широкомасштабний антипольський терор. На думку вченого, цей терор був частиною
запланованої наприкінці 1942 року Організацією Українських Націоналістів (ОУН), акції
“деполонізації” – вигнання польського населення з українських земель. Історик вважає, що
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таким чином керівники українського руху хотіли встановити повний контроль над реґіоном,
оскільки передбачали повторення ситуації 1918 року, коли в момент падіння воюючих
імперій українці й поляки знову зіткнуться у боротьбі за спірну територію.
“Деполонізація” почалася на Волині весною 1943 р. Проаналізувавши події, що
відбувалися у цьому реґіоні, автор відзначив ряд факторів, що впливали на їхній, особливо
жорстокий, характер. Серед них чільне місце історик відвів масштабним акціям українських
селян, що великою мірою позначилося на формі проведення цих операцій. Цей факт вчений
пояснив, з одного боку тим, що відділи УПА зосередилися на боротьбі з радянськими
партизанами, тому значення місцевих відділів самооборони помітно зростало. З іншого,
автор відзначив стимул, яким для українського селянина була земельна реформа ОУН, коли
в умовах аграрного “голоду” покинуті поляками землі офіційно передавалися українським
власникам.
Ще одним важливим чинником масового антипольського терору, дослідник вважає
гітлерівську політику на окупованих землях. Вона сприяла загостренню конфлікту,
зумовлюючи, зокрема, злочинну діяльність українських та польських колаборантів,
насамперед поліції.
На думку Т. Ольшанського, помітну роль у міжнаціональному протистоянні відіграли
численні провокації диверсійних груп НКВД і червоних партизанів. Адже діяльність цих
структур спрямовувалась на подолання їхнього непримиренного ворога – УПА та усунення
невигідного, в майбутньому, польського елементу.
Відплатні акції поляків і особливо негативне ставлення польського підпілля до ідеї
української державності історик теж розглядає серед головних чинників конфлікту. Разом із
упертим дотриманням польською стороною принципу status quo ante bellum (переконання у
необхідності збереження довоєнних кордонів та устрою польської держави), вони
безпосередньо стимулювали протистояння, прирікаючи на невдачу всі спроби його
врегулювання.
Восени 1943 р. хвиля антипольського терору перекинулася з Волині на Галичину, де
досягла апогею навесні 1944 року. Там, на думку Т. Ольшанського, основне завдання УПА
полягало в нейтралізації польського військового осередку у Львові. Як зазначив автор, від
українського підпілля цього вимагали тодішні обставини, зокрема рейд С. Ковпака, напади
польських підпільників на українські села й антиукраїнські акції на Закерзонні [14, c. 165–
187].
Другим етапом міжнаціонального протистояння – “українсько-польською війною”
1945–1947 рр., Т. Ольшанський вважає боротьбу УПА проти польських комуністичних сил в
Закерзонні. Дослідник підкреслив, що в 1944–1945 рр. у Закерзонні польське підпілля й
комуністична влада здійснили низку терористичних заходів антиукраїнського спрямування.
Проте керівництво українського руху обмежилося покаранням безпосередніх винуватців
терору, відмовившись від принципу колективної відповідальності задля можливості
формування спільного українсько-польського фронту в боротьбі проти радянської окупації.
Це було першим кроком до порозуміння з поляками, яке навесні 1945 р. було затверджено
домовленостями між УПА і ВіН на локальному рівні. За словами Т. Ольшанського, це
означало кінець протистояння національних рухів і початок спільної боротьби з
комуністичним режимом у Польщі [14, с. 187–194].
Аналізуючи подальшу діяльність УПА, польський історик відзначив, що польська влада
цілком реально могла вирішити проблему українського підпілля за допомогою амністії,
проте вона не використала цього способу. Адже ще з 1946 р. було заплановано значну
військову операцію проти УПА та місцевого українського населення. На думку автора, саме
цю операцію, основне завдання якої полягало в цілковитому виселенні українців та ліквідації
українського збройного підпілля, було проведено під назвою “Вісла”.
У кінці своєї статті Т. Ольшанський наголосив, що українці і поляки обтяжені подіями
сорокових років, проте в сьогоднішніх умовах обом сторонам не варто нагромаджувати
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ненависть, а краще, заради майбутнього, пробачити одне одному все вчинене [14, с. 194–
199].
Ще одним намаганням переосмислити в польській історіографії проблему УПА, стала
аналітична робота Збіґнева Ковалевського “Польське питання у післявоєнній стратегії
Української Повстанської Армії”.
Насамперед, декларуючи своє розуміння проблеми польський дослідник зазначив:
“УПА – це народно-визвольний рух, що виражав як історично закономірні змагання до
незалежності народу, позбавленого всупереч його волі державності, так і соціальні
прагнення народних мас, що виросли на ґрунті тодішньої суспільно-економічної та
політичної структури України та колишніх східних землях Польщі в СРСР [4, c. 287].
На його думку, виникнення і розвиток українського збройного підпілля – це результат,
якщо не революційної, то принаймні передреволюційної ситуації на Волині і Поліссі у 1942–
1943 рр. З. Ковалевський вважає, що ОУН(б) очолила масовий національний і соціальний
рух, який виник внаслідок опору українських селян німецьким репресіям та імперіалістичній
політиці в Райхскомісаріаті “Україна”. Бандерівці об’єднали різні партизанські відділи та
приступили до створення масової військової формації українського національно-визвольного
руху – УПА [4, c. 287–288].
У своїй роботі З. Ковалевський відвів важливе місце діяльності УПА та позиції ОУН
щодо польського питання в роки війни. Він переконаний, що активізацією підпілля (операція
“Вахляж” 1942 р.), діяльністю поліції та співпрацею з радянськими диверсійнопартизанськими групами, поляки спровокували українців на застосування сили. Щоб
позбавити окупаційну владу, радянських партизанів і Армію Крайову підтримки польського
населення, а також забезпечити собі вигідні позиції у майбутніх територіальних суперечках,
керівництво ОУН на Надзвичайному Зборі прийняло рішення “деполонізувати” Волинь –
запропонувавши полякам покинути українські землі.
Подібним чином події розвивались і в Галичині, де, за словами вченого, нападам на
польські осередки передував ультиматум – переселитись у корінну Польщу. Але на відміну
від Волині, тут основним завданням УПА було не допустити в ході аківської операції “Бужа”
створення коридору Львів–Перемишль, щоб таким чином унеможливити повторення
ситуації 1918 року, коли з корінної Польщі для боротьби проти українців, поляками
спрямовувалися основні військові сили [4, c. 297–302].
Головною тезою польського історика є думка про те, що напередодні завершення війни
в ОУН відбувся значний перегляд ідеології, програми та стратегії. Суть цього перегляду
полягала у демократизації ідеології українського націоналізму та висуненню ідеї повалення
комуністичного режиму за допомогою національних революцій народів, що були поневолені
більшовиками.
На думку дослідника, перегляд ідеологічних та стратегічних підстав діяльності ОУН і
УПА сприяв змінам у ставленні українського підпілля до польського питання.
З. Ковалевський вважає, що в нових політичних умовах, на території південно-східної
Польщі, перед УПА стояло два завдання: по-перше, захистити українське населення від
польського терору та виселення в СРСР, а по-друге, використати Закерзоння для
розширення антирадянської боротьби і створення українсько-польського визвольного
фронту. Саме останнє мало для українського руху особливе значення – це було найкращим
способом вилучити поляків з когорти союзників СРСР у боротьбі проти УПА. Польський
дослідник відзначив, що українці досить переконливо декларували щирість своїх намірів,
коли у відповідь на антиукраїнський терор польських націоналістів та міліції навесні 1945 р.,
провели акції проти його безпосередніх винуватців, а не проти цивільного польського
населення. Однак, внаслідок нерозуміння цієї ідеї польською стороною досягнуті
домовленості так і не піднялися далі локального рівня [4, c. 302–333].
На загал в обох проаналізованих роботах відбувся докорінний перегляд попередніх
уявлень про УПА. Наголосивши на антинацистському і антикомуністичному характері
українського збройного підпілля, Т. Ольшанський і З. Ковалевський розглянули його
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діяльність як вияв національного визвольного руху. Водночас, під впливом політичних
процесів, польські дослідники підкреслили важливість для сучасних українсько-польських
стосунків, налагодженої в 1945 р., за ініціативи української сторони, співпраці з польським
підпіллям у боротьбі проти радянського режиму.
Започаткована першими дослідженнями про українсько-польські стосунки 1943–
1947 рр. ревізія комуністичного образу УПА, відбувалася в контексті епохальних політичних
трансформацій. Вона зумовлювалася необхідністю часу – швидко і безапеляційно відкинути
уявлення вчорашнього дня. Однак, поступово під впливом змін суспільних інтересів, цей
перегляд змінював свої обриси, він вимагав системності, фактографічної ґрунтовності та
підсумкового узагальнення. Польське суспільство вимагало переконливих, і основне,
об’ємних аргументів на користь того, чому воно повинно змінити своє ставлення до УПА.
Відповіддю на очікуваня польської громадськості стала поява в 1993 р. монографії
Ришарда Тожецького – “Поляки та українці. Українська справа під час Другої світової війни
на території ІІ Речі Посполитої”.
У цьому дослідженні відомий польський історик розглянув проблему УПА крізь призму
українсько-польських стосунків в роки Другої Світової війни. На його думку, боротьба
українського національного підпілля з гітлерівським і сталінським режимами була нічим
іншим, як прагненням засвідчити перед світовою громадськістю існування в Західній
Україні, ще з 1918 р. сили, яка бореться за здобуття української державності. Р. Тожецький
переконаний, що УПА в своїй діяльності керувалася виключно інтересами українського
народу, тому вона могла одночасно протистояти та співпрацювати з німцями,
використовуючи вигідні умови для постійної боротьби проти комуністичного режиму [9,
с. 222–245].
Виняткове місце в діяльності УПА посідало польське питання. В своїй праці
Р. Тожецький наголосив, що в 1943–1944 рр. українське підпілля намагалося позбутися
польського елементу. На його думку, вигнання поляків давало змогу українцям, не
остерігаючись співпраці перших з комуністами, розгорнути відкриту боротьбу проти
радянського режиму. Крім цього, дуже важливим було й те, що у випадку післявоєнного
плебісциту, саме відсутність польського населення в Західній Україні, давала безперешкодну
можливість довести приналежність цієї території до майбутньої української держави.
Наводячи конкретні факти терору на Волині, вчений відзначив, що вирішальним
моментом у розвитку цих кривавих подій, став перехід, за наказом ОУН (б), української
поліції в підпілля. По-перше – це, підвищило боєздатність бандерівських відділів, і дало
змогу застосувати досвід, набутий під час винищення євреїв, в очищені терену від
польського населення. По-друге, такі дії з боку українців спонукали поляків масово вступати
у допоміжну поліцію та загони червоних партизанів, щоб протистояти українському терору.
Внаслідок цього ситуація на Волині постійно загострювалася.
Історик вважає, що розгортання конфлікту в Галичині відбувалося під безпосереднім
впливом рейду партизанського з’єднання С. Ковпака. Саме після цієї операції німецька
адміністрація втратила повний контроль над ситуацією в реґіоні, як наслідок було створено
Українську Національну Самооборону (УНС) – силу, яка й розпочала антипольські виступи.
Українсько-польське протистояння, що розгорнулося в Галичині на початку 1944 р.,
дослідник пов’язує з прагненням обох сторін заволодіти стратегічною базою навколо Львова.
Р. Тожецький переконливо довів, що всі спроби порозуміння між українським і польським
підпіллям в часі війни, були нереальними, оскільки ініціативи проведення двосторонніх
переговорів носили виразно тактичний характер. Для прикладу, за допомогою переговорів,
поляки сподівалися затягнути час і дезорієнтувати українське підпілля. При цьому вони в
жодному разі не збиралися поступатись своїм принципом – status qvo ante bellum.
Р. Тожецький підкреслив, що у 1943–1944 рр. між собою зіткнулися український та
польський націоналізми. Перший, як прояв національно-визвольного руху та другий, як вияв
захисту державних інтересів. Саме безкомпромісне відстоювання поляками ідеї кордонів та
устрою 1939 року прирекли два народи на перманентне протистояння. Однак, не зважаючи
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на це, на думку автора, відповідальними за “братовбивчу війну” все таки є ОУН і УПА, які
могли, відійшовши від радикальних способів вирішення польського питання, припинити
кровопролиття, але не зробили цього [9, с. 256–326].
В цілому ґрунтовне дослідження Р. Тожецького стало узагальненням початкового етапу
ревізії у польській науці комуністичних уявлень про УПА. Ця робота впорядкувала
“історіографічний балаган”, що виник після періоду ПНР [16, с. 170]. Крім цього робота
стала надійним орієнтиром та основою для подальшого вивчення проблеми.
Дослідження історії УПА на початку 1990-х років, не відзначалося в Польщі
однозначним переосмисленням колишніх переконань. Навпаки, ця проблема викликала цілу
хвилю жвавої полеміки та дискусій. Зокрема включно до 1995 року в польській пресі
тривали дебати на тему антипольського терору УПА. Польські та українські громадські діячі,
політики і вчені сперечалися про суть УПА, причини антипольського терору і його наслідки∗
[11, с. 201–205; 12, с. 273–286; 18, с. 311–325].
Суперечки, які виникли в 1990-х роках у польському суспільстві довкола УПА,
безпосередньо відобразилися в польській історіографії.
У 1990 р. побачила світ робота, яка власне і започаткувала тривалу дискусію про ОУН і
УПА в польській науці. Цією роботою був упорядкований ветеранами АК Юзефом
Туровським і Владиславом Семашкою збірник – “Злочини українських націоналістів проти
польського населення Волині 1939–1945 рр.”. У цьому виданні, на основі трьохсот
п’ятдесяти свідчень колишніх воїнів АК, автори прагнули виявити і обґрунтувати українські
злочини проти цивільного польського населення на Волині. Таким чином, вони хотіли
покласти край намаганням української сторони реабілітувати вояків ОУН і УПА в очах
світової та особливо польської громадськості [19, с. 150–154; 10, с. 8].
Укладений Ю. Туровським та В. Семашком збірник з’явився під впливом кількох
важливих обставин. По-перше, це була безпосередня реакція на замовчування в ПНР
важливих для поляків подій 1940-х років у Західній Україні [16, с. 171]. По-друге, ця
публікація виступала своєрідним застереженням-доповненням до розпочатого наприкінці
1980-х років у Польщі перегляду комуністичних уявлень про УПА. І останнє, ініціатива
обвинувачення ОУН і УПА в злочинах проти людяності, стала логічним продовженням
колишнього протистояння, ідеологічним вираженням минулих антагонізмів.
Важливим моментом у започаткованій на початку 1990-х рр. у Польщі дискусії, були
дослідження ОУН і УПА, які проводила українська меншина. Ці дослідження виступали
частиною боротьби польських громадян українського походження за власні національні
права, дотримання яких насамперед асоціювалося з осудженням польським суспільством
свого попереднього ставлення до українців. Крім цього вивчення діяльності УПА було
необхідною умовою вшанування національних героїв і їхньої боротьби у Закерзонні [3, c. 17–
26].
3 серпня 1990 р. Сенат Республіки Польща засудив проведену тоталітарним режимом
операцію “Вісла”. Цей факт став важливим стимулом для появи численних публікацій про
УПА, переселення українців з Польщі та операцію “Вісла” [6, c. 17–19]. Польські історики
українського походження опублікували цілий ряд робіт і матеріалів, в яких засуджували
операцію “Вісла”, як етнічну чистку і возвеличували боротьбу УПА в захисті українського
населення [1; 2; 8]. Зокрема в цьому виділився директор “Українського архіву” Є. Місило,
який видав збірник документів – “Акція “Вісла”, а поряд з цим опублікував список
засуджених на смерть в Польщі у 1944–1950 рр. українських повстанців.
Цей дослідник переконаний, що діяльність УПА в Закерзонні спрямовувалася на захист
українського населення від виселення і терору з боку поляків. Високий військовоорганізаційний розвиток українського підпілля в цьому регіоні, на думку вченого,
зумовлювався тим, що ОУН заклала підвалини збройної боротьби на основі народного
∗
Одна з основних дискусій відбулася у 1995 р. на шпальтах “Газети виборчої” під рубрикою “Волинь: пошук
правди”
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опору. Також Є. Місило підкреслив, що операція “Вісла” мала на меті, насамперед вирішити
українське питання в Польщі, приводом до чого і стала діяльність УПА. Він вважає, що
проблему українського підпілля, з огляду на його морально-організаційний стан наприкінці
1946 р., можна було розв’язати набагато простіше – за допомогою амністії. Водночас,
дослідник зауважив, що керівництво ОУН і УПА не було готове до запропонованого
поляками у 1947 р розвитку подій, як наслідок було допущено масу помилок, котрі в свою
чергу жорстоко відбилися на долі учасників національного руху [7, c. 63–76].
Запропонований представниками української меншини погляд передбачав осудження
акції “Вісла” з одночасною реабілітацією учасників ОУН і УПА в Польщі. Зрозуміло, що ці
прагнення негативно сприймалися тією частиною польського суспільства, яка домагалася
осудження українських націоналістів. Саме під її тиском, Сейм Республіки Польща не
прийняв аналогічно до сенатської ухвали рішення. Також польським дослідникам
українського походження ставилися різноманітні перешкоди для продовження їхньої
діяльності або для поширення їх робіт.∗ Як результат, між обома сторонами склались досить
напружені стосунки.
Підсумком польської дискусії в першій половині 1990-х років довкола УПА стала поява
трьох напрямків дослідження проблеми.
Перший – “ліберальний”. Цей напрям став продовженням демократичних рухів 1980-х
рр. у польській науці, він зосередився на перегляді створених комуністичною пропагандою
уявлень про УПА [16, с. 169–170]. Зокрема, його речники вважали ОУН і УПА виявами
українського національного руху. Вони наголошували на трагізмі для обох народів спільного
протистояння 1943–1945 рр., коли українська сторона задля досягнення своїх державницьких
цілей вирішила вигнати польське населення із Західної України. Водночас ці дослідники
відзначали непересічне значення українсько-польської антикомуністичної співпраці у 1945–
1947 рр. у Закерзонні. Також ними було осуджено операцію “Вісла”, як спосіб вирішення
українського питання в Польщі. Потрібно зауважити, що представники напрямку постійно
підкреслювали необхідність українсько-польського примирення і порозуміння в нових
демократичних умовах. Крім того, для цих істориків преорітетом виступали права та гідність
людини, тому все, що їх порушувало в жодному разі не могло бути виправданим, незалежно
від політичної або національної приналежності [5, c. 1]. Останньою важливою рисою
напряму була повна свобода інтерпретації та безпосередній зв’язок з науковими установами.
Другий напрям – “традиційний” [16, с. 171; 17, с. 129]. Цей напрям, на відміну від
першого, складається з дослідників-ветеранів АК і колишніх мешканців Волині та Галичини.
Традиціоналісти вважають своїм обов’язком зберегти, в складних для національної справи
умовах, пам’ять про трагічні сторінки польської історії, відстояти честь та гідність
польського народу. Саме тому вони прагнуть у жодному разі не допустити реабілітації УПА
(перш за все в Польщі), адже, цей факт, на їхню думку осквернить пам’ять польських жертв
українських націоналістів [10, с. 8]. Представники напряму домагаються осудження УПА за
вчинені над польським цивільним населенням злочини. Вони розглядають діяльність
українського підпілля, лише як втілення програми ліквідації всіх поляків у Західній Україні.
Поява цього напряму спричинена бажанням певної частини польського суспільства
унаочнити, тобто науково довести, сформовані під впливом життєвого досвіду та політичних
переконань, уявлення [13, с. 9; 15, с. 163–166]. Також представлені в напрямі дослідники
захищають героїчний образ Польщі і поляка, вони відкидають будь-які аргументи, що
псують реноме польської справи.
Останній напрям в сучасній польській історіографії УПА представляють дослідники
українського походження. Цей напрям своє основне завдання вбачає в тому, щоби увічнити в
історії героїчну боротьбу ОУН і УПА в Закерзонні, а також показати і засудити неправомірне
та дискримінаційне ставлення польської комуністичної влади щодо українського населення в
∗
Для прикладу після появи у 1993 р. книги “Акція “Вісла” Є. Місила було звільнено з роботи в Польській
академії наук, а праці М. Сивицького довший час не друкувалися.
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1944–1947 рр. Речники напряму виступають у ролі постійних опонентів “традиціоналістів”.
Свою діяльність вони розглядають, як необхідну умову дотримання в Польщі їх
національних прав.∗
В цілому дослідження діяльності Української Повстанської Армії, які проводилися в
Польщі наприкінці 1980-х – у першій половині 1990-х років, були складовою частиною
переосмислення створених в період ПНР стереотипів. Порушення раніше замовчуваних
сторінок українсько-польських стосунків 1939–1947 рр. стало основним напрямком вивчення
діяльності Української Повстанської Армії і перетворило проблему УПА в одну з
найдискусійніших проблем в польському суспільстві та історіографії. В рамках цієї
суспільної та наукової дискусії у польській історіографії виникли три дослідницькі
напрямами – “ліберальний”, “традиційний” та напрям, представлений польськими
дослідниками українського походження. Розроблені на початку 1990-х років представниками
цих напрямів методологічні та концептуальні засади стали основою подальшого розвитку
польської історіографії українського визвольного руху 40-х – 50-х років ХХ століття.
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Roman Hrytskiv
UKRAINIAN UPRISING ARMY IN MODERN POLISH HISTORIOGRAPHY
INTERPRETATION DURING THE FIRST YEARS AFTER COMMUNISM REGIME
COLLAPTION (LATE 1980s –MIDDLE 1990s)
Becoming and first stage of development of modern Polish historiography of the Ukrainian
liberation movement of 1940th is reflected in the article – 1950th years, origin and basic looks of
three research directions.
Key words: Ukrainian Upricing Army, Polish historiography, communism regime.
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Інна Боровська
ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ 1989–1990 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ
ПРОБЛЕМИ
У статті аналізуються основні тенденції сучасної історичної
думки, як зарубіжної, так і вітчизняної, щодо процесів, пов’язаних з
проблемою об’єднання Німеччини.
Ключові слова: антитоталітарні революції, історіографія,
інтеграція, “німецьке питання”, об’єднання Німеччини, “особливий
німецький шлях”.

С

творення єдиної Німеччини стало однією з помітних подій кінця XX століття.
Воно означає державне возз’єднання німецького народу, а також важливі зміни в
його економічному, громадському та політичному житті. Процес об’єднання
Німеччини виходить за рамки подій, що відбувались в період з 9 листопада 1989 р. – дня
падіння Берлінського муру – до 3 жовтня 1990 р. – першого дня німецької єдності.
Закінчення епохи блокового протистояння, крах соціалістичної системи, призвели до
глобальних геополітичних змін. У першу чергу вони торкнулися тієї хиткої рівноваги, що
сформувалася на ґрунті протистояння “Схід–Захід”. Біполярна геополітична система світу
була швидко зруйнована. “Оксамитові”, антитоталітарні революції в східній Європі
ліквідували існуючі там режими з їх системою економічних, політичних та ідеологічних
цінностей.
На порядку денному посттоталітарних країн постали національне питання та питання
про ідеологічну орієнтацію. Глибока економічна криза, що спричинила кризу політичну, не
могла бути подолана без корінних перетворень в економіці, демократизації суспільства,
морально-психологічної готовності до реформ. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що в
постсоціалістичних країнах на існувало сформованого класу власників, ринкового механізму
регулювання економіки та політичного плюралізму.
Одним з найяскравіших проявів як несподіваного ренесансу національного питання, так
і ще більш несподіваного його швидкого вирішення в сучасній Європі є приклад
возз’єднання німецької нації. Німецьке питання, історія якого нараховує понад 40 років, було
розв’язане мирним шляхом. З 1945 по 1949 рр. воно було одним з головних в світовій
політиці, суть якого зводилася до пошуку оптимального варіанту мирного врегулювання,
закріплення підсумків Другої світової війни. Але в силу відмови західних держав від
виконання прийнятих в Потсдамі рішень, не вдалось досягнути мирного врегулювання з
Німеччиною. Економічний і соціально-політичний розвиток в західній і східній частинах
країни, пішов різними шляхами, що привело до розколу Німеччини і утворення в 1949 р.
двох німецьких держав – ФРН та НДР. Майже кожен поворот європейських відносин
відбивався на німецькому питанні, тому не випадково, що вже після об’єднання країни
виник інтерес до історії розколу Німеччини.
Публікація нових, раніше невідомих документальних матеріалів сприяє процесу нового
поглибленого вивчення вузлових проблем німецької історії другої половини ХХ століття.
Зникнення з політичної карти Європи менше ніж за рік суверенної держави – НДР досі
залишається неповністю осмисленим і вивченим. Як зазначав англійський дослідник Норман
Девіс, “Об’єднання Німеччини відбулось одним духом, уже не кажучи про те, що бездумно.
Ніхто не сумнівався в доречності возз’єднання. …Майже ніхто не думав про політичну та
фінансову ціну об’єднання для Німеччини та її сусідів. Уряд у Бонні вважав, що східні німці,
будучі німцями, вітатимуть запровадження інституцій Федеративної Республіки, а західні
німці, будучі німцями, радо платитимуть за те” [1, с. 1163].
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Всупереч оптимістичним прогнозам, соціально-економічний розвиток та інтеграція
нових земель виявилася дуже складною справою, яка вимагала більше часу та кошів, що
планувалась. Так лише на приватизацію, санацію та модернізацію виробництва в нових
землях було виділено до середини 1997 р. 1 трлн. марок [2, с. 328]. Неоднозначні проблеми
виявив і процес психологічної адаптації німців до реалій нової Німеччини. Життя в різних
соціально-економічних та політичних системах, орієнтація на різні моделі соціальної
поведінки та цінності – все це ускладнює формування єдиної німецької нації. Адже
одночасно відбувається юридична і політична уніфікація єдиної держави, що
супроводжується зростанням безробіття, зниженням рівня життя і морально-психологічним
дискомфортом, пов’язаним з дуже поспішним об’єднанням двох частин країни.
Проблеми пов’язані з процесом об’єднання Німеччини залишаються одним з
пріоритетних напрямків наукових досліджень. Умовно історію наукової розробки даної
проблематики можна поділити на два періоди. Перший період охоплює 40-і – кінець 80-х
років 20-го століття, а другий – розпочався з кінця 80-х років. Критеріями саме такого поділу
є, по-перше, стан вирішення німецької проблеми, по-друге, ідеологічна спрямованість
наукових розробок. Ці два фактори стали визначальними, вони обумовили конкретизацію
проблематики та підходи стосовно аспектів її наукового вирішення.
Перша група зазначеного періоду представлена роботами відомих радянських
дослідників Г. Арбатова, О. Галкіна, В. Александрова, Н. Нарочніцької, І. Кулініча,
М. Єлісєєва та інші. В роботах цих авторів, насамперед, привертає увагу ґрунтовна
джерельна база досліджень, аналіз великого масиву фактичного матеріалу, дослідження
загальнотеоретичних проблем в сфері міждержавних відносин, висвітлення німецького
питання в історичній ретроспективі. В науковій літературі радянського періоду
наголошувалося на актуалізації німецького питання з початком 80-х років. Але радянські
історики трактували це як “прояв реваншистських настроїв” і поверненням в 1982 р.
християнських демократів до влади. Акцентуючи увагу на “реваншизмі”, власне німецьке
питання – подолання розколу Німеччини, випадало з наукових досліджень і переносилось в
сферу ідеології і політики, що пояснюється “холодною війною” та ідеологічним
протистоянням в Європі і світі. В статті Б. Пєтеліна, опублікованій в 2003 р. в Журналі
“Новая і новейшая история” зазначається, що західнонімецька сторона була непогано
інформована про стан справ в радянських політичних та наукових колах. В другій половині
80-х років в ФРН пройшли дискусії з німецького питання з залученням експертів-політологів
з США, Канади, Великобританії, Швеції та ін. країн. На одному з засідань було підняте
питання про стан дослідження німецької проблеми в СРСР. Учасники дискусії констатували,
що за десять останніх років в СРСР було опубліковано не менше 50 робіт, в яких
висвітлювались різні, переважно соціально-політичні, проблеми розвитку ФРН, але власне
німецьке питання згадувалось дуже рідко. На основі цього робився висновок: Радянський
Союз не має певної німецької політики, так як намагається побудувати його з різними
німецькими державами [3, с. 30–47].
По-іншому відбувався процес вивчення історії німецького питання в ФРН. В 1982 р.
Г. Коль в своїй першій заяві на посаді канцлера виклав тези німецької політики. Головна з
них: “національна держава німців зруйнована” і “німецька нація залишилась і вона буде
існувати в майбутньому” [3, с. 32]. До початку 90-х років в ФРН видавалась серія
документальних збірників, де акумулювались документи і матеріали партійних з’їздів,
засідань бундестагу, промови, вислови політиків та дослідників з німецького питання, що
переважно відображали політику ХДС/ХСС до 1991 року. Без цих видань не можливо
зрозуміти зміст політики уряду Г. Коля. Сюди ж слід віднести “матеріали політичної освіти”
з німецького питання. В передмові до збірників говорилось, що молодь, яка народилась після
розколу Німеччини, слабо знає історію німецького питання, особливості становища і
розвитку ФРН і НДР, тому викладачі повинні “підтримувати в молоді усвідомлення єдності
німецької нації і вимог про самовизначення в світі і свободі”. Всі ці матеріали
використовувались не тільки з пропагандистською метою. А її значення ще й в тому, що
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формувалась політико-правова основа, яка була задіяна при вирішенні німецького питання в
1989–1990 рр. – зазначає автор.
На пострадянському просторі, підвищення інтересу до німецького питання проявилося
після об’єднання Німеччини. Серед наукових видань слід виділити праці А. Ахтанзяна,
Б. Петєліна, О. Гвоздкової, Ю. Гончар, Л. Турусова, А. Филитова [2; 3; 4; 5; 6; 7]. В
монографії А. Філітова переконливо доводиться існування німецького питання на протязі
всієї повоєнної історії та аналізуються внутрішньополітичні та міжнародні аспекти процесу
німецького об’єднання. Названі статті, дисертації, монографічні дослідження об’єднує
спроба на основі нових документальних джерел розкрити причини кризи влади в НДР, а
також конкретні кроки західнонімецького та радянського керівництва в період з листопада
1989 – по жовтень 1990 років.
Більшість дослідників приходять до висновку, що політика М. Горбачова тісно
пов’язана з рішенням німецького питання. Сьогодні ніхто не ставить під сумнів особистий
вклад М. Горбачова у вирішення німецької проблеми. Разом з тим оцінка вкладу першого і
останнього президента СРСР деякими дослідниками оцінюється неоднозначно: з точки зору
німців, Горбачов зіграв видатну роль, в процесі підготовки і реалізації плану об’єднання
Німеччини, з точки зору колишнього СРСР – картина дещо інша. Опоненти М. Горбачова,
перш за все, мають на увазі ціну об’єднання, поспішність цього процесу, що привело до
великих економічних втрат з боку Радянського Союзу. Ця концепція знайшла підтримку в
працях ряду сучасних дослідників [8; 9; 4; 7].
В Німеччині тема об’єднання країни – одна з самих популярних, що знаходиться в
центрі наукових досліджень. Створення “офіційної” історії возз’єднання, можна рахувати,
вже відбулось. З одного боку, в “офіційній” історії, ще не повністю враховані всі факти і
точки зору, оцінки та підходи. З іншого боку, з’являються роботи східнонімецьких
дослідників, які закликають не поспішати забувати досвід НДР, її історію. З всього спектру
досліджуваних проблем виділились основні: німецьке питання та його нове бачення і в
цьому зв’язку всебічний аналіз зовнішньої політики канцлера Г. Коля в 1982–1992 роках,
перебудова М. Горбачова та її вплив на рішення німецької проблеми, соціально-економічна і
політична криза в НДР в кінці 80-х років, демократична революція в НДР та процес
об’єднання країни, включаючи переговори “2+4”, наслідки об’єднання для самої Німеччини,
Європи і світу.
Основну роботу по підготовці об’єднання Німеччини провів Г. Коль. Тому важко
переоцінити інтерес науковців до особистості “канцлера об’єднання”. Звичайно, пріоритет
тут належить німецьким історикам. У цьому контексті слід відзначити ґрунтовну чотирьохтомну колективну монографію “Нова зовнішня політика Німеччини”, що була опублікована
в рамках дослідницького проекту Німецького товариства зовнішньої політики, протягом
1994–1998 років.
Фундаментальною працею з цієї проблеми, виданої в ФРН є також чотирьохтомне
видання “Історія німецької єдності”. Дослідження опирається на широке коло документів
ментальних джерел, багато з яких мали гриф секретності. Один з авторів багатотомника,
К. Корте показав механізм розробки та прийняття важливих зовнішньополітичних рішень.
Починаючи з 1987 р. у Відомстві федерального канцлера щомісячно проводились засідання з
німецької політики за участю представників від політичних фракцій ХДС/ХСС і Вільної
демократичної партії, голови Відомства федерального канцлера, міністра з
внутрішньополітичних відносин. Тут обговорювались і готувались матеріали про
“становище нації в розділеній Німеччині”. На засіданнях обговорювались різні аспекти
політичного становища, влаштовувались дискусії, йшли пошуки нових ідей. І хоча ніхто з
дослідників не вказує на конкретний план об’єднання Німеччини слід мати на увазі, що
західнонімецька сторона створила солідну політико-правову базу майбутнього возз’єднання
країни [3, с. 30].
В останні роки з’явилось ряд нових досліджень з історії сучасної Німеччини [8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15]. Зокрема в дисертації В. Нефьодова аналізується стан наукових досліджень
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з проблеми. Автор виділяє в окрему групу західнонімецькі дослідження присвячені
проблемам взаємозв’язку “німецької політики” з політикою в сфері безпеки і політикою по
відношенню до союзників і партнерів ФРН по НАТО та ЄС. Автор виділяє звірники статей
“Німецьке питання и міжнародна безпека” під редакцією Г. Вагенленера (Кобленц, 1986),
“Німецьке питання – сучасний погляд з зарубіжжя” під редакцією Г. Хорна і С. Момпеля
(Західний Берлін, 1987), а також “Подолання розколу Європи і німецьке питання” під
редакцією Д. Блюменвітца і Б. Майснера (Кьольн, 1986). У вказаних працях детально
досліджуються міжнародно-правові і зовнішньополітичні аспекти німецької проблеми,
детально розбираються позиції різних країн по відношенню до можливого об’єднання. Тим
не менше, зазначає автор, загальним недоліком є відсутність об’єктивного аналізу ролі і
місця СРСР в німецькому та європейському врегулюванні [13; 35].
Науково-історична думка продовжує нагромаджувати матеріали з проблеми
історіографії об’єднання Німеччини. Так в роботах українського дослідника С. Кондратюка
аналізується стан зарубіжної історіографії з проблеми. Автор зазначає, що різним
напрямками німецької політики в другій половині 80–90-х рів, присвячені роботи
французьких дослідників, таких як Даніель Верне, Стефан Мартранс, англійських – Тімоті
Гартон Еш, Вільям Патерсон, Чарлі Джеррі та американських – Збігнев Бжезінський, Генрі
Кісінджер, Анджела Стент [16; 17, с. 20].
Підходи більшості французьких дослідників до європейської політики ФРН
відзначаються особливою чутливістю до будь-яких змін у міжнародній поведінці своїх
сусідів по той бік Рейну. Разом з тим, французька політична еліта сприйняла нове становище
Німеччини на континенті та намагається адаптувати до нього свої зовнішньополітичні
концепції і політику.
Англійські дослідники також приділяють підвищену увагу до зовнішньополітичних дій
ФРН в Європі. Особливо це стосується підтримки німецькою політичною елітою
федералістських поглядів на майбутню організацію Європейського Союзу.
Аналіз праць американських науковців і практиків зовнішньої політики свідчить про
визнання американцями факту, що припинення “холодної війни” й об’єднання ФРН і НДР
змінюють політичну природу Німеччини. Об’єднання Німеччини дедалі виразніше
сприймається американськими державними діячами як своєрідний каталізатор для подальшої
інтеграції Європи та зміцнення самостійницьких тенденцій у зовнішній політиці ФРН [10,
с. 2].
В останні десятиріччя зріс інтерес до спадку НДР. В монографії львівського дослідника,
професора Л. Зашкільняка “Сучасна світова історіографія”, аналізується доробок німецьких
істориків у вивченні передумов і наслідків об’єднавчих процесів в обох німецьких державах.
Минуле Східної Німеччини розглядається під кутом зору “особливого німецького шляху”.
Для вивчення історії НДР, зазначає автор, в 1992 р. в Потсдамі був утворений Центр
історичних досліджень, який певний час очолював Ю. Кокка. Центр публікує збірники
“Дослідження історії НДР”. Насамперед увагу істориків привернула організація системи
влади східнонімецької держави, яку вони визначають як однопартійну диктатуру. Така влада
була спрямована на контроль і маніпуляцію масами, будувалася за взірцем СРСР. Німецькі
історики досліджують функціонування структур, що здійснювали цей контроль: цензуру,
поліцію, службу безпеки “Штазі” (С. Локатіс, Т. Лінденберґер). Цікаві дані щодо
формування інтелектуальних еліт НДР одержали історики Інституту досліджень ім. М.
Планка в Берліні під керівництвом Карла-Ульріха Майєра. Науковець цього закладу Ральф
Єссен показав, що в НДР було фактично сформовано нову університетську еліту, яка на 39%
складалася з вихідців з робітничого і селянського середовищ [18, с. 147].
Водночас зріс інтерес до з’ясування глибини проникнення політичного контролю за
життям східних німців. Крістоф Клес-манн показав, що в НДР, незважаючи на тотальний
контроль з боку влади, існували зони альтернативної культури – протестантська церква,
неформальні молодіжні організації. Аналіз повсякденного життя висвітлив присутність
неформальних структур в усіх сферах життя НДР, включаючи виробництво. Іна Меркель
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встановила наявність у східних німців “буденних структур супротиву”, котрі функціонували
на різних рівнях – від родини до спільноти. Проте, поки що залишаються без задовільної
відповіді питання про причини і засади погодження людей з тоталітарною системою – під
примусом чи за взаємною згодою. Історія НДР є яскравим прикладом злиття політичної і
соціальної структур, де суспільство виступає як твір політики, хоча й намагається зберегти
неформальну автономію від неї.
Ще до 1989 р. німецькі історики намагалися порівнювати розвиток ФРН і НДР,
передусім у ракурсі проведення модернізації економіки і суспільних стосунків. У цьому
плані ФРН представлялася більш модернізованою країною; НДР відставала від неї на 20–
30 років, що стало особливо помітним у 70–80-ті роки. Це відставання проявилося в
продуктивності праці, рівні та якості споживання тощо. Загалом розвиток НДР німецькі
історики характеризують трьома головними рисами: серед інших країн комуністичного
табору НДР була найбільш промислово розвинутою країною; накинута радянська модель
устрою затримала модернізаційні процеси у НДР; весь розвиток НДР був тісно пов’язаний
багатьма взаєминами з розвитком ФРН, зокрема й завдяки своєрідному змаганню між двома
країнами (Ю. Кокка) [19, с. 147] .
В українській германістиці тема об’єднання Німеччини до недавнього часу не
знаходила достатнього висвітлення. Спеціальних комплексних узагальнюючих досліджень з
проблеми у вітчизняній історіографії не було. На початку ХХІ ст. у науковій літературі
з’являються праці, що розглядають окремі аспекти цієї теми. Нещодавно захищені
кандидатські дисертації молодих дослідників І. Харченка на тему “Об’єднання Німеччини:
передумови та етапи процесу (1989–1990 рр.)” [19, 18], С. Кондратюка “Європейська
політика об’єднання Німеччини” та Д. Лакішика “Німеччина в європейській політиці США
(кінець 80-х – 90-ті роки ХХ століття)” [19]. Дослідження українських вчених об’єднує
солідна джерелознавча база, включаючи великих масив німецьких документів, глибина
аналізу досліджуваних проблем, ґрунтовні теоретичні висновки. Вагомим науковим
доробком в українській германістиці є монографія А. Мартинова, присвячена історії
об’єднаної Німеччини на межі ХХ–ХХІ століть [20]. В ній автор на основі документальних
джерел та із залученням новітніх праць німецьких науковців аналізує проблематику
конвергенції Заходу та Сходу Німеччини. Особлива увага приділена актуальним питанням
соціально-економічного, внутрішньополітичного розвитку та еволюції зовнішньої політики
ФРН, особливо в контексті європейської інтеграції і сучасних процесів глобалізації.
Об’єднання Німеччини створило сприятливі умови для розвитку історичної думки і
науки. Різні аспекти її національної історії постійно є предметом дослідження істориків
різних країн. З часу об’єднання Німеччини розпочався якісно новий етап в науковому
осмисленні німецької національної історії.
Процес наукового пошуку та узагальнення досвіду вирішення мирним шляхом
німецького питання продовжується і диктує необхідність появи нових наукових досліджень.
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД І
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
У статті показано основні здобутки української та зарубіжної, в
основному польської історіографії, з проблеми формування і розвитку
українсько-польських сучасних відносин, проаналізовано нормативноправову базу стосунків.
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І

сторія становлення і розвитку українсько-польських відносин займає помітне місце
в українській та польській історіографії. Багато вчених вивчають складні процеси
розвитку українсько-польських взаємин в різні історичні періоди. Здобуття
політичної незалежності України і Польщі призвело до кардинальної перебудови
історіографії, до нового етапу у її розвитку. Велика кількість різноманітного, змістовного та
доступного документального матеріалу дозволяє вдатися до поглибленого розгляду історії
українсько-польських стосунків. У цій статті авторка прагне об’єктивно і неупереджено
показати стан дослідження проблеми українсько-польських відносин у контексті
європейської інтеграції, проаналізувати документи і матеріали зовнішньополітичних
відомств України та Польщі, які складають нормативно-правову базу двосторонніх
стосунків.
Наукова
історична
думка
поступово
нагромаджує
потенціал
вивчення
зовнішньополітичного, внутрішньополітичного, соціально-економічного розвитку Польщі й
України в час становлення польської та української національної державності в кінці XX – на
початку XXI століття та формування і розвитку двосторонніх відносин. Проте проблема
формування та розвитку українсько-польських відносин у контексті європейської інтеграції
ще не знайшла окремого спеціального висвітлення в українській історичній науці. Такий
стан речей пояснюється незначною віддаленістю у часі, незавершеністю процесу,
варіативністю відносин, що вимагає подальшого ґрунтовного, цілісного і об’єктивного
дослідження. Започаткований у 1991 p. процес формування нової моделі відносин між
Україною і Польщею, як незалежними та демократичними державами, триває і досі, в
процесі подальшого розвитку відносини видозмінюються, внаслідок чого первинні оцінки
втрачають своє значення. Актуалізація та динаміка українсько-польських відносин кінця
XX – на початку XXI ст. вимагає більш повного висвітлення та аналізу.
Дослідження сучасного періоду в розвитку українсько-польських відносин істориками,
економістами, політологами розпочалося паралельно до активізації цих взаємин у
політичному житті. Активний процес нагромадження інформації стосовно формування
відносин сучасного періоду та підкреслення важливості повноцінного розвитку українськопольської співпраці, як важливого стабілізуючого чинника в Центрально-Східній Європі,
розпочався після 1991 р. Дослідники намагаються проаналізувати процеси останнього
десятиріччя XX ст. та визначити перспективи українсько-польського співробітництва у
XXI ст., про що свідчить проведення міжнародних наукових семінарів, симпозіумів,
конференцій, круглих столів. Упродовж 1990–2007 рр. українськими та польськими
науковими центрами було організовано значну кількість наукових конференцій, які
проводились почергово в Польщі та Україні. Серед багатьох варто виділити такі: “Польща та
Україна в новій Європі” (Варшава, 1992 р.) [1], “Українсько-польські відносини у
XX столітті: державність, суспільство, культура” (Тернопіль, квітень 1999 р.) [2], “Україна і
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Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття” (Київ, 1999 р.) [3], “Роль
Паризької “культури” в становленні українсько-польського взаєморозуміння” (Київ, 2000 р.)
[4], “Стратегічне партнерство України та Польщі. Подолання фактора посткомунізму. Обмін
досвідом демократичних реформ (1991–2001 рр.)” (Київ, 2001 р.), “Майбутня перспектива
українсько-польського співробітництва у XXI столітті” (Київ, 2001 р.) [5], “Україна –
Польща: шлях до європейської співдружності” (Тернопіль, 2002 р.) [6] та ін. Опубліковані
збірники матеріалів названих та інших наукових конференцій, в яких вміщено доповіді,
статті, матеріали сотень істориків і політологів України та Польщі є значним доробком
історіографії. Здійснений обмін інформацією, поглядами та оцінками дозволив окреслити
сучасний стан досліджень проблематики, узгодити спільні підходи, створити підстави для
узгодження розбіжностей і протилежних версій інтерпретації подій й формулювання
висновків, що привело до поступового вироблення спільних позицій обох сторін.
Проаналізувавши рівень вивченості досліджуваної теми в українській та зарубіжній
історіографії, можна зробити висновок, що література, з проблеми українсько-польських
відносин в нових геополітичних умовах, поділяється на дві групи.
Перша група – це теоретичні роботи загального характеру істориків і політологів, в
яких проблеми українсько-польських відносин згадуються лише побіжно, проте висновки та
оцінки авторів допомагають зрозуміти значення і причини багатьох подій та процесів,
пов’язаних з розвитком відносин між Польщею та Україною в нових геополітичних умовах.
До цієї групи можна віднести дослідження, присвячені проблемам міжнародних
відносин сучасного періоду, історії Європи й окремих європейських країн, праці з проблем
польської і української політики, зовнішньополітичних зв’язків, наукові розвідки в яких
досліджуються питання євроінтеграції, політичної та економічної трансформації України і
Польщі, проблеми геополітичної орієнтації обох держав у нових умовах розширення ЄС і
НАТО, участі України та Польщі в цих процесах. Серед праць, які стосуються проблем
міжнародних відносин сучасного періоду, варто відзначити колективну роботу українських
дослідників “Міжнародні відносини та зовнішня політика 1980–2000 рр.” [7]. Тут
аналізуються кардинальні зміни міжнародного становища та геополітичної ситуації в світі
упродовж останнього двадцятиріччя: завершення епохи “холодної війни”, зникнення
біполярної структури світу, формування системи міжнародної безпеки. Значна увага
приділяється зовнішній політиці незалежної України. Автори згаданої роботи надають
важливого значення для України розвитку відносин з державами Центральної та Східної
Європи, які вони називають “містком між Україною та Заходом”, а відносини з Польщею
визнають показовими.
В останні роки з’явилось ряд досліджень про місце та діяльність України в новій
системі міжнародних відносин. Ці роботи носять комплексний характер, в яких поряд з
оцінкою зміни міжнародної ситуації розробляються сценарії відносин України зі світовими
та регіональними державами, Польщею зокрема. Поряд з цим вони торкаються і деяких
аспектів розвитку українсько-польських відносин в нових геополітичних умовах. У цьому
плані варто відзначити монографії С. Лотоцького, С. Трохимчука “Україна в світовому
геополітичному просторі” [8], авторського колективу київських науковців під загальною
редакцією С. Віднянського “Зовнішня політика України в умовах глобалізації” [9], О. Івченка
“Україна в системі міжнародних відносин: історичні ретроспективи та сучасний стан” [10].
Остання присвячена проблемам участі України у світовій системі міжнародних відносин у
другій половині XX ст. У дослідженні робиться спроба накреслити перспективи розвитку
України в кінці XX ст. – на початку XXI ст.
Нашу увагу привернула також і колективна праця науковців Інституту історії НАН
України “Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної та Південно-Східної
Європи. Україна і Європа 1990–2000 рр.” [11], присвячена проблемам розвитку міжнародних
відносин України з країнами Центральної та Південно-Східної Європи. Авторський колектив
на основі офіційних дипломатичних документів, політичних міждержавних договорів,
різноманітних угод між країнами на урядових та міжвідомчих рівнях, на основі звітів преси
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про офіційні зустрічі делегацій керівництва України з урядовцями відповідних країн, Польщі
зокрема, подав широкий масив фактичної інформації, який торкається новітніх історичних
процесів на субрегіональному рівні у вигляді історичної хроніки, що створює певний фон
для тлумачення досвіду участі України в сучасній системі європейських міжнародних
відносин. Значна увага в досліджені приділена розвитку українсько-польських відносин
упродовж 1990–2000 pp. Дослідженню основних напрямків зовнішньої політики України
протягом 1944–1996 рр., становленню і розвитку зовнішньополітичних проявів України після
здобуття незалежності присвячена праця київської дослідниці Л. Д. ВасильєвоїЧекаленко [12], яка побачила світ у 1998 р. Особливостям взаємовідносин України з
країнами Центрально-Східної Європи та їх значення у зовнішній політиці Української
держави дослідниця присвятила окрему статтю, опубліковану в журналі “Нова політика”
[13].
Науковці Харківського філіалу Національного інституту стратегічних досліджень
В. Карасьов та Є. Звонков написали ґрунтовну статтю [14], де розкривають особливості
сучасної східної польської політики в контексті польсько-українського стратегічного
партнерства. Автори намагаються простежити основні тенденції і фактори у формуванні та
розвитку нової польської політики через призму геополітичних змін на європейському
континенті у зв’язку із розширенням НАТО та ЄС.
Проблеми політичної й соціально-економічної трансформації Польщі і України
вивчали В. Дем’янець [15], В. Струтинський [16], Г. Зеленько [17]. Варто відзначити
монографію Г. Зеленько “Навздогінна модернізація: досвід Польщі та України” [18]. У цій
праці дослідниця присвятила окремий розділ і розвитку українсько-польського партнерства у
політичній сфері та економічним аспектам українсько-польського співробітництва. Цікавою
є і наукова розвідка Л. Васильєвої [19], де авторка висвітлює політичні, економічні та
культурні аспекти українсько-польського співробітництва протягом 1990–1991 рр.
До цієї групи праць можна віднести також одне з ґрунтовних досліджень синтезу історії
Польщі, роботу львівських істориків Л. Зашкільняка, М. Крикуна “Історія Польщі: Від
найдавніших часів до наших днів” [20], в якому на основі багатьох нових джерел та
інтерпретаційних здобутків світової наукової літератури подається історія розвитку Польщі
від найдавніших часів до сьогодення.
Друга група літератури з досліджуваної нами проблеми – це праці науковців,
предметом дослідження яких є власне розвиток українсько-польських відносин сучасного
періоду. Вони, як правило, висвітлюють в комплексі політичні, економічні, культурні
аспекти українсько-польського співробітництва, також в них підкреслюється необхідність
розвитку повноцінних партнерських українсько-польських відносин як важливого
стабілізуючого чинника у Центрально-Східній Європі. Проте є й роботи, які розглядають
лише якийсь один аспект співробітництва: політичний, культурний, науковий чи
економічний, серед багатьох варто назвати дослідження В. Колесника, M. Кучерепи [21],
В. Будкіна і З. Петренко [22], І. Винниченка [23], С. Мякушко та А. Мирончука [24],
Г. Щерби [25], Я.Ісаєвича [26]. В останні роки також з’явилось чимало досліджень, в яких
висвітлюється розвиток українсько-польських відносин в контексті стратегічного
партнерства та в процесі розширення НАТО та ЄС. Такою за змістом є праця П. Чернеги
“Українсько-польський діалог в контексті стратегічного партнерства” [27], де автор аналізує
досвід налагодження українсько-польської співпраці від вересня 1989 p. – до травня 1997 р.,
характеризує деякі договори, укладені в цей період, називає передумови та причини
налагодження, тимчасового застою та пожвавлення польсько-українського співробітництва.
Значний інтерес становлять дослідження Ю. Зайцева [28–29], в яких дослідник показує
зародження перших неофіційних контактів між українською опозицією та польським
антикомуністичним рухом опору наприкінці 70-х – на початку 90-х рр. XX століття.
Аналізуючи генезу польської антикомуністичної опозиції і руху опору в Україні він
підкреслює, що встановлення тісного співробітництва двох держав є умовою становлення
цивілізованого демократичного суспільства у загальноєвропейській інтеграції.
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Ю. Присяжнюк у своїй статті “Особливості розвитку польсько-українського
співробітництва за сучасних геополітичних умов” [30] розкриває особливості розвитку
польсько-української співпраці з 1991 р. до 1997 р. У дослідженні показано політичні та
економічні відносини, проте основна увага зосереджена на економічній співпраці. Також
автор виділяє етапи у розвитку українсько-польських взаємин та стверджує, що становлення
українсько-польських відносин відбувалось у час міжнародної ізоляції України, і Польща
показала виважену і далекоглядну позицію щодо України [30, с. 36].
Еволюцію українсько-польських взаємин з 1990 р. до 1995 р. й деякі аспекти
політичного і економічного співробітництва України та Польщі розкривають також у
спільній праці В. Глібов та Д. Горун [31]. Нашу увагу привернуло дослідження Т. Зарецької,
президента “Центру українсько-польських студій” [32], де розкривається політичний аспект
українсько-польських взаємовідносин протягом 1991–2001рр. Дослідниця аналізує основні
здобутки у розвитку українсько-польських політичних відносин за десять років незалежності
України. Поділяє тезу, що партнерство України з Польщею сьогодні є важливим
геополітичним чинником зовнішньої політики України, та стверджує, що концепція
майбутніх українсько-польських міждержавних стосунків формувалася під впливом думок
великих постатей сучасності: Є. Гедройця, З. Бжезинського та інших представників
польської політико-державницької позиції [32, с. 7].
Цікавою є і стаття Т. Герасимчук [33], в якій розглядаються основні тенденції
формування і реалізації стратегічного партнерства України та Польщі. Аналізуючи цей
процес, авторка у розвитку українсько-польських відносин виділяє декілька етапів, показує
існуючі в Україні й Польщі основні міждержавні механізми стратегічної співпраці.
Проблеми формування та розвитку українсько-польських відносин, пошуку свого місця
обох держав в нових геополітичних координатах та значення поглиблення двосторонньої
співпраці між нашими державами розглядає у своїх розвідках С. Стоєцький [34–37].
Простежуючи ідейно-політичні передумови становлення двосторонніх відносин у сучасну
добу, роль незалежної України в історії польської політичної думки XX століття, дослідник
наголошує на тому, що важливим чинником у цьому непростому процесі є визнання
польською політичною й інтелектуальною елітою незалежної Української держави.
У статті С. Пирожкова та О. Крамаревського “В контексті загальної архітектури
безпеки” [38] також подається стислий огляд подій непростої історії українсько-польських
взаємин, робиться спроба оцінити стан відносин на нинішньому етапі та в загальних рисах
визначити їх можливий розвиток у найближчому майбутньому з урахуванням політичних та
економічних реалій.
Спільна стаття Д. Васильєва і Л. Чекаленко [39] висвітлює українсько-польські
взаємини сучасності за традиційною схемою, вирізняючи політичні, економічні й культурні
аспекти. Ця праця має деякий узагальнюючий характер, і автори вивчають українськопольські відносини на тлі стосунків цих держав з міжнародними політичними та
економічними інститутами, запропоновані також певні хронологічні етапи існуючих на
сьогодні відносин між Україною і Польщею.
Нові тенденції взаємин України та Польщі на початку XXI ст. продовжила
досліджувати Л. Чекаленко у своїй науковій розвідці [40]. Вона вважає, що об’єктивна
реальність вимагає від двох держав тісної взаємодії, що гарантуватиме їм безпеку,
поглиблення політичного діалогу, розширення торгівлі з підтримкою регіонального
інтеграційного процесу.
Українсько-польські відносини
в контексті розвитку міжнародних відносин в
Центральноєвропейському регіоні та особливостей нової геополітичної архітектури
об’єднаної Європи досліджували Б. Парахонський [41], Н. Житарюк [42], В. Трегобчук [43],
Л. Токар [44], Л. Гайдуков, Т. Александрова [45] та ін. Усі ці роботи носять узагальнюючий
характер та мають багато спільних рис. У них автори висвітлюють загальну геополітичну
ситуацію після завершення “холодної війни” і розпаду СРСР, роль та місце України й
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Польщі в “новій Європі”, перспективи розвитку європейського регіону загалом і обох держав
зокрема.
М. Жулинський у своїй праці “Україна і Польща: перспективи набуття реальної
Європи” [46] зазначає, що Польща намагається всебічно сприяти Україні у прискоренні
політико-економічної трансформації останньої з метою входження до світового
співтовариства в якості суб’єкта геополітики і активно пропонує себе в ролі своєрідного
механізму, моста, який формально проведе Україну в Європу [46, с. 144].
О. Малиновська у статті [47] також розкриває геополітичні аспекти стратегічного
партнерства України та Польщі, дає оцінку національних інтересів і пріоритетних завдань
сторін у контексті європейської інтеграції.
Заслуговують на увагу й інші наукові дослідження, присвячені українсько-польським
відносинам на тлі стосунків цих держав з міжнародними політичними та економічними
інститутами. Ґрунтовними в цьому плані є статті С. Павленка [48–49], де він аналізує
відносини України та Польщі в контексті європейської інтеграції, розкриває значення
поглиблення двосторонніх відносин, особливо після вступу Польщі до НАТО та ЄС як
важливого чинника підтримання Польщею інтересів України в розширеній Європі. Порушує
питання удосконалення існуючих організаційно-правових механізмів реалізації українськопольського стратегічного партнерства та можливі наслідки для розвитку українськопольських стосунків після вступу Польщі до ЄС.
Дослідження С. Онуфрівої [50] також присвячене вивченню наслідків для України
вступу Польщі до Європейського Союзу. Авторка піднімає актуальне для України питання
введення Польщею візового режиму. Крім того, дослідниця стверджує, що сучасна
стереотипна парадигма поляка у свідомості українців перейшла від негативної до
нейтральної і в нових умовах зближення обох держав незабаром набуде позитивного змісту.
Проблему українсько-польських відносин на тлі європейської інтеграції розглядає у
своїй статті і Я. Матійчик [51]. Автор називає пропольський напрям політики України
визначальним і обґрунтовує підстави та практичні інтереси українсько-польського
співробітництва. В статті автор пропонує власні можливі шляхи політико-економічного
співробітництва України з ЄС. Проблему розвитку українсько-польського партнерства в
контексті членства Польщі в НАТО та в ЄС аналізує у своїй розвідці згадувана уже
Г. Зеленько [52]. Дослідниця також вважає, що для України надзвичайно важливим та одним
із пріоритетних напрямків зовнішньої політики в нових геополітичних умовах став
польський. Одним із найсуттєвіших стимуляторів українсько-польського партнерства є
спільність зовнішньополітичних цілей і пріоритетів, проте, на її думку, зі вступом Польщі до
ЄС активність українсько-польського партнерства спаде, оскільки українсько-польський
кордон набуде ознак лінії, що розділяє Європу і Росію [52, с. 162–163].
Українсько-польське співробітництво в контексті відносин України з СНД та ЄС
досліджує В. Будкін [53]. На думку автора, від України та Польщі – двох найбільших держав
в контактній зоні між європейським та євразійським просторами, значною мірою залежить
можлива перспектива розвитку подій в цьому регіоні. Дослідник висловлює гіпотезу, що із
вступом Польщі до ЄС українсько-польський кордон або перетвориться на зону
конфронтації
між
двома
зазначеними
геополітичними
просторами,
або
в
загальноконтинентальний центр найбільш активної взаємодії між ними. Проте вчений більш
схиляється до думки, що українсько-польський кордон перетвориться на бар’єрну лінію між
ЄС та її східними сусідами, а це призведе до посилення східного вектора зовнішньої
орієнтації України.
Роблячи історіографічний огляд літератури з досліджуваної нами проблеми, слід
відзначити дослідження О. Павлюка [54], який розглядає розвиток українсько-польських
стосунків у трьох сферах: політичній, економічній, культурній. Проте основну увагу
зосереджує на аналізі політичних та економічних стосунків в контексті безпеки регіону
Центральної та Східної Європи, вивчає вплив міжнародних організацій – НАТО, ЄС.
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Вивченням впливу політики західних країн на розвиток українсько-польських стосунків
також займались В. Моцок [55] та О. Митрофанова [56]. В. Моцок, розглядаючи роль Заходу
в розвитку українсько-польських відносин у політичній площині, виділяє два періоди.
Перший охоплює початок і середину 90-х рр., впродовж якого зовнішньополітична
діяльність впливових західних країн, на думку автора, негативно позначилась на динаміці та
інтенсивності українсько-польського діалогу. У другому ж періоді, що розпочався з середини
1990-х рр., відбуваються якісні зміни у розвитку всього спектра відносин як між Україною та
західним світом, так і в українсько-польському діалозі. Якщо В. Моцок, розглядаючи вплив
Заходу на розвиток українсько-польських відносин, говорить про вплив найбільш вагомих
західних країн таких, як Англія, Франція, Німеччина і США, то О. Митрофанова виокремлює
лише французький підхід до положення України та Польщі на європейському стратегічному
просторі. Проте обидва автори висловлюють думку, що невизначений зовнішньополітичний
курс України на початку 90-х рр. та наявність ядерної зброї сприяли прохолодній позиції
Заходу щодо України, а обраний Польщею зовнішньополітичний курс на інтеграцію до
НАТО та ЄС змушував представників Варшави узгоджувати свою зовнішню політику, в
тому числі і на східному напрямку, з позицією впливових країн Заходу.
Значним здобутком української історіографії є поява у 2002 р. першого українського
монографічного дослідження з історії українсько-польських відносин в 1991–2001 роках.
Автори цієї праці львівські вчені К. Кіндрат, С. Трохимчук [57] показують становлення і
розвиток відносин між Україною та Польщею протягом зазначеного періоду. Аналізують
соціально-економічне, регіональне співробітництво між державами, спільну діяльність
України та Польщі в напрямку інтеграції з європейськими і євроатлантичними структурами,
порушують питання становища національних меншин. Проте, розкриваючи політичний
аспект співробітництва, вони лише оглядово показали основні здобутки упродовж 1989–
2001 рр., а події з 1998 р. до 2001 р. подали у вигляді хроніки, докладно не аналізуючи
основні етапи розвитку.
Що стосується зарубіжної історіографії, то її можна поділити за таким ж принципом,
що і українську. Значний інтерес в контексті досліджуваної теми становлять праці польських
дослідників, які розкривають основні особливості формування зовнішньополітичної стратегії
Польщі в умовах розпаду соціалістичної співдружності та після отримання державою
політичної незалежності. Предметом дослідження таких робіт є зовнішньополітична
діяльність Республіки Польща в нових геополітичних умовах, поряд з цим вони містять
значну кількість інформації щодо політики Польської держави відносно України. Серед
таких досліджень варто відзначити роботи В. Малендовського [58–59], де автор розкриває
основні цілі, стратегію та напрямки зовнішньополітичної діяльності Польщі в нових
геополітичних умовах, порушуючи і деякі аспекти польської політики щодо України.
Я. Новаковський [60–61] також працював над дослідженням становища Польщі в новій
Європі та її зовнішньополітичної орієнтації. Сучасний зовнішньополітичний курс держави, в
тому числі стосовно України, намагаються проаналізувати й інші польські автори, зокрема,
3. Найдер, [62], Б. Візімірська, [63], С. Павляк, [64], Р. Вишнєвський [65]. Особливості
“східної” польської політики та деякі аспекти польсько-українських взаємовідносин в умовах
розпаду СРСР
та після появи нових незалежних держав вивчали М. Чех, [66],
М. Чієшлік, [67–69], Я. Онишкевич [70–71]. У цьому плані заслуговує на увагу спільна стаття
С. Геленарського, Я. Станкевича [72], в якій автори докладно описують формування
польської зовнішньої політики щодо її східних сусідів, України, зокрема. Дослідженню
проблеми вибору зовнішньополітичного курсу Польщі, в тому числі і на східному напрямку,
присвячена наукова розвідка Б. Геремека “Основні напрямки зовнішньої політики Польщі”
[73].
Викликають інтерес також й інші роботи польських авторів, які торкаються питання
зовнішньополітичної стратегії Польщі. Зокрема, Я. Стефанович [74–75] підкреслює
спрямованість Польщі до інтеграції з головними політичними та економічними структурами
Заходу. Інший польський автор Я. Браткевич [76–79] теж поділяє таку думку, але відзначає
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важливість існування незалежної України в справі формування східного вектора зовнішньої
політики Польщі.
Основною особливістю усіх згаданих вище наукових досліджень є те, що їх автори
однозначно стверджують про прийняття Польщею після здобуття політичної незалежності
пріоритету повної інтеграції до НАТО та Європейського Союзу. Відносно східних сусідів
польська політична еліта упродовж 1990–1991 рр. виробила концепцію “двовекторності”,
або паралельних взаємин з московським центром та республіками колишнього СРСР,
трактуючи Україну все ж таки як найважливіший після Росії елемент цієї політики. Варто
відзначити дослідження Т. А. Ольшанського [80–82], в яких міститься глибокий аналіз і
добре систематизований виклад фактів, проте відчувається надмірна скептичність поглядів
на перспективи українсько-польських взаємин.
Цікавими є праці польських авторів, які порушують деякі питання українськопольських стосунків в контексті міжнародних взаємовідносин держав Центрально-Східної
Європи. Варто відзначити дослідження Є. Козакевича [83–84], де розглядаються проблеми
вироблення основних напрямків зовнішньої політики держав Центрально-Східної Європи та
вплив на них позиції Заходу та Росії. Автор підтверджує тезу про значний російський вплив
на політику України стосовно Європи. Він стверджує також про повну політичну
узгодженість із Заходом держав Центрально-Східної Європи, Польщі, зокрема, стосовно
східної політики та внутрішню однорідність Вишеградської групи в інтеграційних намірах.
Позицію України стосовно Польщі характеризує як бажаного регіонального співлідера, як
зразок демократичних, політичних і ринкових реформ та політичного мосту між Україною й
Заходом.
Перше монографічне дослідження з історії українсько-польських відносин сучасного
періоду, було видане у 1994 р. в Польщі авторами В. Гіллом, Н. Гіллом [85]. Ця праця
присвячена стосункам Польщі та України у 1989–1993 рр. Тут систематизовано значний
обсяг фактичного матеріалу з польсько-українських взаємин, чітко виділені чотири аспекти:
політичний, економічний, культурний, питання національних меншин. Проте це дослідження
охоплює невеликий період у розвитку українсько-польських взаємин, а постійна активізація
відносин вимагає глибшого дослідження. Недоліком цієї праці також є наявність незначної
кількості аналітичних прогнозів на розвиток майбутніх відносин.
Ще однією науковою роботою, яка розкриває власне українсько-польські відносини, є
“Стосунки польсько-українські” під загальною редакцією Є. Козакевича [86], видана в
Кракові у 1998 р., в якій містяться статті польських та українських авторів з основних
проблем українсько-польських відносин сучасного періоду. Тут розглядаються деякі аспекти
українсько-польського військового співробітництва, проблема стратегічного партнерства
України та Польщі, а також особливості геополітики держав Центрально-Східної Європи
після розпаду СРСР та проблеми розширення НАТО на схід і позиція України в цьому
процесі.
Важливим досягненням польської історіографії з дослідження розвитку українськопольських взаємовідносин сучасного періоду і безпосередньо торкається досліджуваної нами
теми, стала монографія Б. Сурмач [87], яка вийшла в 2002 р. в Любліні. Дослідниця
розкриває політичний аспект співпраці України і Польщі та пропонує власну періодизацію
розвитку польсько-українських відносин. Проте в дослідженні основна увага зосереджена на
розвитку відносин в першій половині 90-х рр. XX століття та приділяється менше уваги
подіям кінця 1990-х рр.
Різні аспекти та напрямки українсько-польських відносин вивчали, В. Бонусяк [88],
В. Войцік, З. Козак [89], Г. Пєтрзак [90]. Значним внеском у дослідження проблеми
українсько-польських стосунків є праця А. Камінського, політолога і співробітника
Інституту політології Польської Академії Наук та колишнього посла Польщі в Україні
Є. Козакевича [91]. В дослідженні автори намагаються прослідкувати основні етапи
становлення двосторонніх відносин, подають вичерпні висновки й прогнози. Згадані
представники польської історичної науки аналізують основні напрямки українсько-польської
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співпраці, вивчають фактори, які сприяють чи гальмують розвиток двосторонніх відносин.
Польські дослідники здебільшого погоджуються, що розвиток повноцінних партнерських
відносин має важливе значення для безпеки обох країн і Європи загалом, та є важливою
основою для реалізації спільної стратегічної мети – інтеграції в політичні та економічні
структури Європи, наголошуючи, що основна роль тут відводиться позиції України.
Дослідженням проблеми зовнішньої політичної діяльності України і Польщі та окремих
аспектів українсько-польських стосунків у контексті вивчення питань європейської й
регіональної безпеки займались і зарубіжні фахівці, особливо західні. Нашу увагу
привернули
дослідження
спеціаліста-аналітика
держдепартаменту
США
Стівена Р. Буранта [92–96], секретаря ради національної безпеки Польщі М. Сівця [97],
американського експерта-міжнародника з Центру вивчення проблеми міжнародної безпеки
ім. Карнегі Ш. Гарнетта [98] та екс-держсекретаря США З. Бжезинського [99–100]. У
зарубіжній історіографії підкреслюється спрямованість Польщі до інтеграції з головними
політичними та економічними структурами Заходу, відзначається важливість існування
незалежної України в справі формування східного вектора зовнішньої політики Польщі.
Польські дослідники здебільшого погоджуються з тезою, що зовнішньополітична роль та
позиція незалежної України відіграє важливе значення як для загальноєвропейської та
регіональної безпеки, так і для польської національної безпеки зокрема. На думку польських
фахівців, стабільна і стратегічна співпраця є важливою основою для збереження політичних,
економічних та інших інтересів України й Польщі. Аналіз української і зарубіжної
літератури, свідчить про необхідність подальшого об’єктивного, цілісного й ґрунтовного
узагальнення історичного процесу формування та розвитку нової моделі українськопольських відносин в контексті європейського інтеграційного процесу.
Об’єктивному й всесторонньому дослідженню даної теми сприятиме критичний,
неупереджений аналіз джерел. Вони різноманітні за своїм походженням, інформаційною
насиченістю та загальною спрямованістю і відображають різні етапи формування і розвитку
сучасних українсько-польських відносин. У зв’язку з тим, що цих матеріалів достатньо
нагромаджено для об’єктивного відтворення системи формування та розвитку українськопольських відносин сучасного періоду, головним завданням дослідників стає тлумачення
відомих фактів, їх систематизація та формування власної концепції, на новітній
методологічній основі.
Безпосередньою джерельною базою дослідження є сукупність офіційних документів і
матеріалів зовнішньополітичних відомств України та Польщі. Основна частка матеріалів та
документів з досліджуваної проблеми зберігається в Історико-архівному управлінні
Міністерства закордонних справ України. Тут представлені усі міждержавні документи на
рівні офіційних стосунків між державами, президентами, урядами України і Польщі в
досліджуваний період, що дозволяє отримати нам необхідну інформацію про стан
українсько-польських відносин та перспективи їх розвитку. В першу чергу, це матеріли
фонду “Міжнародні договори”, де зосереджено офіційні документи, які дозволяють
дослідити процес формування нормативно-правової бази двосторонніх українсько-польських
відносин. В “Основному” фонді зберігаються попередні варіанти угод, інформаційні
матеріали, одержані з посольств, постійних представництв, генеральних консульств України.
Нормативними документами, що склали основу для формування українсько-польських
взаємин є: “Декларація про основні принципи та напрямки розвитку українсько-польських
відносин” (Д. №2) [101], “Договір між Україною і Республікою Польща про добросусідство,
дружні відносини і співробітництво” (Д. №121(2)) [102], “Угода між Міністерством оборони
України та Міністерством національної оборони Республіки Польща про військове
співробітництво” (Д. №1598) [103], “Спільна декларація Президента України і Президента
Республіки Польща” (Д. №1320) [104], “Декларація Міністрів закордонних справ України та
Республіки Польща про принципи формування українсько-польського партнерства”
(Д. №434) [105], “Угода між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної
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військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під
егідою міжнародних організацій” (Д. №1412) [106] та ін.
Значний пласт документів складають протоколи до укладених угод, які ґрунтуються на
положеннях відповідних договорів та вносять певні доповнення до окремих статей. Зокрема,
це “Протокол до угоди між Міністерством оборони України та Міністерством національної
оборони Республіки Польща про двостороннє співробітництво відносно основ взаємного
повітряного руху військових повітряних суден України та Республіки Польща у повітряному
просторі обох держав” (Д. №1601) [107], “Протокол про подальший розвиток
співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони
Республіки Польща” (Д. №1602) [108], “Протокол між Міністерством оборони України та
Міністерством національної оборони Республіки Польща про двостороннє співробітництво в
галузі підготовки військових кадрів” (Д. №1604) [109].
Практичний інтерес становлять й інші, не менш важливі документи, укладені між
урядами України та Республіка Польща в досліджуваний період, які підносять взаємні
відносини на новий політичний рівень та декларують формування основних механізмів
двосторонньої співпраці. Маються на увазі “Протокол про консультації між МЗС України і
МЗС Республіки Польща” (Д. №21) [110], в якому сторони домовились регулярно проводити
консультації з міжнародних, загальноєвропейських, регіональних та проблем двосторонніх
відносин на рівні Міністерств закордонних справ, “Консульська конвенція між Україною і
Республікою Польща”, укладена з метою врегулювати консульські відносини між Україною
та РП, “Взаємні ноти про встановлення дипломатичних відносин між Україною та
Республікою Польща” (Д. №2456) [111], “Протокол про створення Консультаційного
комітету президентів України та Республіки Польща” (Д. №204) [112]та ін.
У контексті досліджуваної нами теми вагомими є й матеріали спільних комюніке та
заяв урядів України і Польща за результатами проведених зустрічей, які також знаходяться у
фонді “Міжнародні договори”. Зокрема, Комюніке датоване 8 вересня 1991 р., подається як
додаток до підписаної тоді ж Консульської конвенції, містить відомості про рішення України
та Республіки Польща (РП) встановити найближчим часом дипломатичні відносини. До
офіційного встановлення дипломатичних відносин обидві держави вирішили обмінятись
спеціальними посланниками урядів. Або ж Спільна заява міністрів закордонних справ
України і Польщі А. Зленка та К. Скубішевського, яка також міститься в додатках до
згадуваної конвенції і за якою консульські установи Республіки Польща, що функціонують
на території України, не змінюють свої привілеї та не зменшуються в чисельності, а
заснування в майбутньому дипломатичних представництв України та Республіки Польща не
впливатиме на діяльність консульств.
Важливою джерельною базою є документи і матеріали вищого законодавчого органу
української держави – Верховної Ради України [113] та парламентської бібліотеки. Сутність,
динаміку і перебіг українсько-польських міжпарламентських контактів допомагають
розкрити матеріали саме цих фондів. Значна частина документів Верховної Ради України
надходить до її Архіву і стає доступною для науковців. Стенографічні звіти засідань
Верховної Ради України, документи і матеріали її комісій, у першу чергу комісії у
закордонних справах, становлять важливе джерело інформації та сприяють усесторонньому
й ґрунтовному дослідженню проблеми.
Окрім архівних фондів, чимало документів опубліковано окремими книгами та
збірниками. Відзначимо офіційне видання Міністерства закордонних справ України під
загальною редакцією А. Зленка “Зібрання чинних міжнародних договорів України” [114].
Виділимо також збірник документів та матеріалів М. Сороки “Світ відкриває Україну: про
зовнішню політику Української держави у 90-х роках XX століття. Статті. Документи.
Коментарі” [115]. Його сторінки, окрім основних міждержавних документів, укладених
Україною, насичені також інтерв’ю та коментарями відомих українських політиків,
політологів, фахівців-міжнародників. Заслуговує на увагу і колективна праця українських
авторів “Україна у XX столітті”. Збірник документів і матеріалів [116] та ін.
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Значна кількість матеріалів міститься на сторінках періодичних видань. Матеріали,
опубліковані в періодичній пресі, наводять окремі факти та дані про перебіг подій у розвитку
відносин. У них, як правило, лише коротко характеризується стан українсько-польських
взаємин і не має ґрунтовного аналізу подій. Таку інформацію в основному отримуємо із
газет центральних органів законодавчої і виконавчої влади в Україні: “Урядовий кур’єр”,
“Голос України”, які друкують на своїх сторінках хроніку подій й інші матеріали, що
містять інформацію про поточні на час публікації події, а також матеріали двосторонніх
зустрічей, коментарі та заяви українських та польських політичних лідерів, прийняті
рішення, інтерв’ю, що відображають офіційну позицію української і польської політичної
еліти відносно стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Тут ми також
знаходимо публікації прийнятих законів та постанов законодавчого органу України,
найважливіших міждержавних документів.
Вивчення офіційних документів, ухвалених законодавчими органами влади України та
Польщі в перші роки незалежності, які опубліковані в збірниках документів і періодичній
пресі, становить особливий інтерес з точки зору їх впливу на формування і розвиток
українсько-польських стосунків. Зокрема, це такі документи, як “Постанова Сенату
Республіки Польща від 7 вересня 1990 р. в справі східної політики РП” [117], “Декларація
про державний суверенітет України” [118], “Акт проголошення незалежності України” [119],
“Постанова Верховної Ради України про Основні напрямки зовнішньої політики України”
[120] та ін.
Для повного і всебічного висвітлення та аналізу досліджуваної проблеми важливими є
матеріали польської преси, зокрема газети: “Річ Посполита” [121], “Газета виборча” [122],
“Політика” [123],"Щорічник польської зовнішньої політики” [124], в яких оперативно і
докладно висвітлювались основні події українсько-польських зв’язків сучасного періоду.
Таким чином, проведений аналіз української і зарубіжної історіографії та джерельної
бази дослідження свідчить, насамперед, про потребу подальшого глибокого теоретичного
осмислення проблеми розвитку українсько-польських відносин в контексті європейської
інтеграції. В українській історіографії дана проблема вивчена недостатньо. Недоліком
більшості досліджень є переважно інформаційний характер, вузькість джерельної бази,
недостатнє використання архівних документів. Загальними рисами вітчизняної історіографії є
підкреслення важливості розвитку українсько-польських відносин у справі реалізації західного
вектора зовнішньої політики України, розуміння важливості підтримки Польщею України на
міжнародній арені, підкреслення необхідності запозичення польського досвіду економічних та
демократичних трансформацій, процесу європейської інтеграції.
Позитивним у розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної історіографії є те, що на
сьогоднішній день накопичено достатню кількість матеріалу з даної проблеми, на основі
чого реконструйовано канву подій кількарічної давності, встановлено чинники та фактори,
які сприяли формуванню нової моделі українсько-польських відносин, основні етапи їх
розвитку та загальні закономірності. Огляд існуючих та доступних на сьогодні джерел з
українсько-польського двостороннього співробітництва упродовж 1991–2008 рр. свідчить
про достатню забезпеченість матеріалами і створення значної джерельної бази для
подальшого дослідження даної проблеми.
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Viktoriya Hevko
THE UKRAINIAN-POLISH RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN
INTEGRATION: HISTORIOGRAPHICAL REVIEW AND SOURCE ANALYSIS
The paper presents the Ukrainian and foreign, generally Polish, historiography main
achievements on the problem of the formation and development of the Ukrainian-Polish Modern
Relations, as well as analyses the legal basis of them.
Key words: Historiography, sources, strategic partnership, geopolitical area, European
integration.
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Наталія Чорна
ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛЬЩІ У НАТО І ЄС ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН
НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ СТ. − 2005 Р.:
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
У статті аналізуються праці зарубіжних та українських
істориків, присвячені проблемі інтеграції Польщі до євроатлантичних і
європейських структур та її впливу на розвиток польсько-українських
відносин протягом кінця 80-х рр. ХХ ст. − 2005 р.
Ключові слова: інтеграція, історіографія, ЄС, НАТО, Польща.

А

ктуальним завданням сучасної історичної науки є всебічне вивчення процесів
євроатлантичної та європейської інтеграції. Звернення до польського досвіду
інтеграції в НАТО і ЄС становить особливий інтерес для України. Зважаючи на
спільність історичного минулого, стратегічність відносин двох держав, а також проголошення
Україною “європейського вибору” зовнішньої політики та надання Польщі повноважень
представляти інтереси нашої держави у європейських та євроатлантичних структурах, вивчення
проблеми реалізації офіційною Варшавою стратегії інтеграції у НАТО і ЄС визначається одним
із першочергових завдань для сучасних українських дослідників та науковців.
Звернення до здобутків сучасної історіографії у вивченні проблем євроатлантичної та
європейської інтеграції засвідчило наявність значної кількості наукових праць, у яких різною
мірою висвітлюються питання трансформації внутрішньої та зовнішньої політики Польщі після
набуття справжньої державної незалежності, здійснення нею міждержавних відносин з
провідними учасниками європейської та світової політики, а також реалізації стратегії вступу в
структури НАТО і ЄС. Разом із цим, аналіз наукової літератури засвідчив відсутність
комплексного дослідження проблеми євроатлантичної та європейської інтеграції Польщі.
Виходячи з її важливості та значущості, а також її недостатньої вивченості, автором було
визначено мету даної публікації − проаналізувати досягнення зарубіжної та української
історіографії у вивченні питання інтеграції Польщі до НАТО і ЄС, визначити його перспективи.
Проблема реалізації Польщею інтеграційної стратегії найбільш ґрунтовної розробки
зазнала у середовищі польських науковців. Авторами перших праць, присвячених вивченню
політичної та економічної трансформації в Польщі наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.,
були такі вчені, як С. Бєлєнь [1], А. Міцевскі [2], М. Морачевскі [3], Е. Новак [4], Й. Фішер [5]. У
наукових розвідках дослідників проаналізовано перебіг подій 1989−1991 рр. у регіоні
Центрально-Східної Європи та визначено місце в них Польщі, а також спрогнозовано
перспективу зростання її геополітичного впливу через активізацію участі в здійсненні
європейської політики.
Ґрунтовним дослідженням проблеми ліквідації комуністичного режиму в Польщі
відзначається праця Е. Внук-Ліпінскі “Зміна системи” [6]. У ній автор детально аналізує
специфіку системних трансформацій у країні і зазначає, що Польща стала першою серед країн
Центрально-Східної Європи, у якій комуністичний режим увійшов у кризу легітимності. Серед
причин цього науковець називає “деідеологізацію” комунізму, вибір Карла Войтили Римським
Папою, посилення дисидентського руху та запровадження в країні воєнного стану.
Одним із напрямків політики розбудови “нової Польщі” було проголошено запровадження
змін у її економіці, відомих як “шокова терапія”. В опублікованій ініціатором та виконавцем
системи економічних реформ Л. Бальцеровичем монографії “Соціалізм, капіталізм,
трансформація: нариси на рубежі століть” автор аналітично висвітлив специфіку польського
варіанту економічних реформ, показав його основні проблеми та методи їх розв’язання [7].
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Низка наукових праць провідних польських істориків та політологів стосується
дослідження проблеми зовнішньополітичної діяльності Польщі, в першу чергу вибору нею
нових орієнтирів та шляхів їх досягнення. У публікаціях А. Бромке [8], Р. Война [9], А. Луббе
[10], Б. Рихловскі [11] проаналізовано процес налагодження відносин Польщі з державами, які
здійснюють визначальний вплив на хід європейської і світової політики − Німеччиною,
Францією та США. Дослідження проблеми залежності процесів євроатлантичної і європейської
інтеграції Польщі від характеру розгортання її відносин з провідними учасниками міжнародних
відносин продовжено у працях Й. Бауха [12], Б. Керскі [13], Б. Козель [14], Й. Кранз [15],
П. Мадайчик [16]. У них науковці доводять наявність прямого зв’язку між характером
співробітництва Польщі з країнами-лідерами євроатлантичного простору та її успіхами на шляху
інтеграції у НАТО і ЄС.
Фактично впродовж усього періоду підготовки Польщі до вступу в НАТО і ЄС цей процес
перебував під загрозою зриву, незмінним джерелом якої була зовнішня політика Росії,
спрямована на недопущення розширення кордонів європейських і євроатлантичних інституцій
на Схід та вступу в них колишніх кремлівських сателітів. Зважаючи на значення “російської
реакції” для реалізації Польщею інтеграційної стратегії, дослідження проблеми стало особливо
значущим для польських дослідників. У наукових працях, авторами яких є А. Магдзяк-Мішевска
[17], Р. Піпес [18], Е. Стадтмуллєр [19], політика Росії відносно країн Центрально-Східної
Європи, у першу чергу щодо Польщі, зазнала детального аналізу.
Упродовж останнього десятиліття польські науковці з особливою активністю досліджували
проблеми інституціалізації відносин Польщі з євроатлантичними та європейськими
структурами. У вивчення процесу “східного розширення” кордонів НАТО і ЄС внесок зробили
М. Венерска [20], С. Козєй [21], Ч. Мойсєвіч [22]. Наукова цінність їх публікацій полягає у
визначенні основних етапів інтеграції Польщі у НАТО і ЄС, їх особливостей та характерних рис.
Комплексним дослідженням проблеми європейської інтеграції Польщі характеризується
монографія колективу польських дослідників “Переговори про членство: Польща на дорозі до
Європейського Союзу” (за редакцією А. Бєгай) [23]. Відповідно до хронологічних рамок праці,
відносини Варшави з Брюсселем прослідковано протягом 1988−2000 рр. Серйозного значення
надано аналізу основних документів, підписаних сторонами в процесі реалізації стратегії
інтеграції, а також динаміці інституціалізації відносин між ними. Автори праці аргументовано
доводять, що членство Польщі в ЄС матиме однозначно позитивний вплив на її місце в
міжнародній політиці, сприятиме її економічному розвитку, соціальному благополуччю та
безпеці.
Зі вступом Польщі до НАТО і ЄС у коло дослідницьких інтересів потрапили питання
адаптації країни до нових умов державної розбудови, а також здійснення нею політики в рамках
інтеграційних об’єднань. Окремі аспекти проблеми пристосування офіційної Варшави до
членства в євроатлантичних та європейських структурах досліджувалися такими істориками, як
Р. Купєцкі [24], Д. Валевська [25], П. Турчиньскі [26], С. Цьок [27]. Окрім огляду системних
перетворень у Польщі протягом 2004−2005 рр., динаміки економічних та соціальних змін у ній,
публікації містять суспільні оцінки першого року членства країни у Євросоюзі.
Певне місце у польській науковій літературі відведено дослідженню проблеми здійснення
польсько-українських відносин у контексті євроатлантичної та європейської інтеграції Польщі.
Найбільш ґрунтовно проблеми двостороннього співробітництва вивчено у працях В. Гілла,
Н. Гілла “Стосунки Польщі з Україною у 1989–1993 роках” [28], Б. Кісель “Шляхи включення
Польщі та України до загальноєвропейського процесу: проблеми і перспективи” [29],
А. Крамарєвського, С. Пірозкова “Стосунки польсько-українські: погляд з України” [30]. Попри
вузькі хронологічні рамки, дослідження відзначаються високим науковим рівнем та змістовним
аналізом проблеми.
Велику кількість публікацій із зазначених проблем містять періодичні видання Польщі,
найпопулярнішими з яких є “Газета виборча” (Gazeta Wyborcza), “Життя Варшави” (Zycie
Warszawy), “Політика” (Polityka), “Річ Посполита” (Rzeczpospolita), “Справи міжнародні”
(Sprawy Międzynarodowe).
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Сучасний стан розвитку української історичної науки визначається необхідністю
ґрунтовного вивчення проблеми інтеграції Польщі в НАТО і ЄС. Проголошення Україною
державної незалежності та посилення її активності у західноєвропейському напрямі стали свого
роду активізатором для українських дослідників: проблемі “східного розширення” кордонів
НАТО і ЄС щораз починають надавати більшої ваги, а отже, уваги. Зі вступом Польщі до
євроатлантичних і європейських структур та наближенням їх кордонів до України, актуальність
та значимість проблеми інтеграції зросла не лише для науковців, але і для широкої
громадськості.
Перші наукові праці українських істориків та політологів, предметом дослідження у яких
стали питання посткомуністичного розвитку країн Центрально-Східної Європи, у тому числі
Польщі, реалізації ними міждержавних відносин та вироблення стратегії інтеграції у НАТО та
ЄС, з’являються лише на середину 90-х рр. ХХ ст. Серед них на увагу заслуговують дослідження
Б. Забарка [31], Є. Камінського [32], Є. Кіш [33], Г. Шманько [33]. У наукових розвідках вчених
проаналізовано наслідки розпаду СРСР для регіону ЦСЄ, визначено перші кроки керівництва
країн колишнього соціалістичного табору на шляху державної розбудови, а також показано
реакцію світової громадськості і міжнародних інституцій на ці події.
У другій половині 90-х рр. ХХ ст. кількість праць, опублікованих українськими
науковцями, суттєво зростає. Дослідження відзначаються ґрунтовним аналізом проблеми
реалізації країнами Центрально-Східної Європи стратегії інтеграції у НАТО і ЄС, здійснення
відносин між ними, співробітництва з Україною. Значним внеском у вивчення питання падіння
комуністичного режиму в країнах регіону, виконання ними складних внутрішніх трансформацій
та пошуку нових зовнішньополітичних орієнтирів стала наукова розвідка львівських істориків
Н. Бокало та С. Трохимчука “Проблеми і перспективи демократизації в країнах ЦентральноСхідної Європи (на прикладі Вишеградської четвірки)” [34]. У ній на основі ґрунтовного
фактологічного аналізу зарубіжної літератури автори систематизують чинники, які спричинили
кардинальні перетворення у Центрально-Східній Європі, а також визначають особливості
перебігу процесів демократизації для кожної з країн Вишеградського об’єднання – Польщі,
Угорщини, Чехії та Словаччини.
Визначення місця країн Центрально-Східної Європи в політиці впливових європейських
держав і США, а також НАТО і Євросоюзу стало предметом дослідження у праці В. Вакулича
“Відносини “США – ЄС” і перспективи поширення інтеграційного процесу в Європі” [35]. Як
зазначає автор, після розпаду СРСР вирішення проблем його колишніх сателітів стало одним із
першочергових завдань для усього трансатлантичного простору: перебуваючи перед загрозою
поширення хаосу у центрі Європи, США та держави Європейського Союзу намагалися діяти
разом. З метою уникнення ситуації неконтрольованого перебігу подій у регіоні ЦСЄ, сторони
погодилися на здійснення спільної політики, суть якої визначалася положеннями
“Трансатлантичної декларації”.
З розширенням кордонів НАТО і ЄС на Схід дослідження проблеми євроатлантичної та
європейської інтеграції (насамперед її польського досвіду) отримало в Україні нове підґрунтя. Її
розробкою були зайняті такі дослідники і науковці, як О. Власюк [36], П. Грицак [37],
Г. Зеленько [38], М. Микієвич [39]. Проблема формування та реалізації стратегії європейського
вибору країнами Центрально-Східної Європи визначається предметом дослідження у науковій
публікації О. Ковальової [40] “Інтеграційні стратегії країн Центральної і Східної Європи на
сучасному етапі розширення Євросоюзу”. У ній авторка детально характеризує процес п’ятого
(тоді ще нереалізованого) розширення ЄС, виділяє його основні етапи та їх особливості.
Важливе місце у публікації відводиться аналізу документів, які були прийняті інституціями ЄС у
ході здійснення переговорів з представниками країн-претендентів на членство у структурі.
Аналізуючи досвід європейської інтеграції країн ЦСЄ, О. Ковальова переконана у його важливості
для України, європейський вибір якої дослідниця вважає безальтернативним [40, с. 20].
Глибокий різнорівневий аналіз процесу європейської інтеграції зроблено у монографії
В. Копійки “Європейський Союз: досвід розширення і Україна” [41]. У ній автор здійснює
історичний екскурс у період становлення Європейського Співтовариства і прослідковує процес
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його трансформації до сучасного стану. Окреме місце у праці відводиться питанню “східного
розширення” ЄС та відносинам Євросоюзу з Україною і Росією. Звернення до першоджерел
нормативно-правової бази Євросоюзу надає науковій розвідці дослідника особливої цінності.
Певним внеском у дослідження різних аспектів проблеми євроатлантичної та європейської
інтеграції Польщі є публікації автора цієї статті [42−45].
Звернення до проблем євроатлантичної та європейської інтеграції обумовлює необхідність
вивчення досвіду польсько-українських відносин у контексті вступу Польщі в структури НАТО
та ЄС. Дослідженням взаємозв’язку між динамікою реалізації Польщею стратегії інтеграції та
характером її взаємин з Україною займалися Д. Васильєв [46], Т. Герасимчук [47], В. Моцок
[48], Л. Чекаленко [46].
Важливі питання, пов’язані з розширенням на Схід кордонів НАТО і ЄС, висвітлено на
сторінках збірників наукових праць “Актуальні проблеми міжнародних відносин” (Інститут
міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка), “Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки й
знахідки” (Інститут історії України НАН України), аналітичного щоквартальника “Розширення
ЄС”, а також фахових видань, що публікуються низкою університетів України.
Про зростання в Україні наукового та суспільного інтересу до проблем євроатлантичної та
європейської інтеграції свідчить поява великої кількості публікацій на сторінках історичних та
політологічних видань, зокрема таких, як “Людина і політика”, “Нова політика”, “Політика і
час”, “Політична думка”, “Стратегічна панорама”, “Сучасність”.
Серйозні здобутки у вивченні проблеми зовнішньополітичного вибору центральносхідноєвропейських країн належать представникам російської історичної науки. Перші наукові
публікації російських істориків та політологів, присвячені проблемам регіону після його виходу
зі сфери впливу політики офіційної Москви, з’явилися на початку 90-х рр. ХХ ст. У цей час
позицію російської наукової історичної думки щодо подій у Центрально-Східній Європі
найбільш вичерпно було репрезентовано у працях В. Мусатова [49], Б. Філіппова [50].
Різні аспекти суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн регіону,
особливості їх зовнішньої політики зазнали наукового висвітлення у публікації О. Богомолова та
С. Глінкіної [51]. Серйозним здобутком російської полоністики є праці О. Майорової [52, 53]. У
статті “Роль і місце Польщі в сучасній Європі (дискусії в польському суспільстві)” [52]
дослідницею було проаналізовано зміни, що відбулися у зовнішній політиці країни після
здобуття нею справжньої державної незалежності. Як зазначає дослідниця, одним із результатів
зовнішньополітичних трансформацій у Польщі стало посилення її геополітичної ваги на
Європейському континенті.
Високим науковим рівнем та детальним аналізом дослідження проблеми взаємовідносин
Польщі з НАТО відзначається публікація Д. Сергєєва “Польща: чотири роки в НАТО” [54]. У
ній увага автора зосереджується на висвітленні позитивних наслідків, яких зазнала країна від
приєднання до Альянсу: польському керівництву вдалося досягти значних успіхів у розбудові
національних військово-політичних структур та посиленні позиції у міжнародній політиці.
Серйозної уваги науковець надає аналізу специфіки співробітництва Польщі з державамичленами НАТО та державами, які не є її учасниками (насамперед Росією та Україною).
Вагомим доробком у дослідження проблем, які поставали перед усіма учасниками
“східного розширення” НАТО і ЄС, стали праці С. Ганжі [55], Л. Глухарьова [56], І. Іванова [57],
В. Позднякова [55]. У них проаналізовано структурні зміни, які відбулися в НАТО та Євросоюзі
в процесі їх підготовки до прийому нових членів, з’ясовано місце країн-учасниць об’єднань у
цьому процесі, а також визначено особливості реалізації інтеграційної стратегії Польщею.
Загальні аспекти проблеми євроатлантичної та європейської інтеграції знайшли своє
відображення у монографіях російських науковців: на особливу увагу серед них заслуговують
такі праці, як “Європа: вчора, сьогодні, завтра” (за загальною редакцією М. Шмельова) [58],
“Глобалізація: процес і розуміння” (А. Уткін) [59], “Росія і Захід: історія цивілізацій” (А. Уткін)
[60].
Велика кількість актуальних публікацій із зазначеної проблематики міститься на сторінках
російських періодичних видань: “Зарубежное военное обозрение”, “Международная жизнь”,
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“Мировая экономика и международные отношения”, “Новая и новейшая история”, “Свободная
мысль”, “Современная Европа”, “США – экономика, политика, идеология”.
Вивчення процесу інтеграції Польщі у структури НАТО і ЄС передбачає необхідність
звернення до здобутків західної історіографії. Беззаперечним авторитетом у досліджені проблем
посткомуністичного розвитку країн Центрально-Східної Європи користується праця
американського історика П. Вандича “Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від
Середньовіччя до сьогодення” [61]. Серед причин падіння комунізму у країнах ЦСЄ історик
називає такі, як заперечення національної традиції і культурно-релігійної спадщини, наруга над
свободою та непридатність існуючого режиму до реформування [61, с. 334].
Вагоме місце в осмисленні геополітичних трансформацій Європейського континенту
належить американському політологу З. Бжезінському [62]. Відповідно до запропонованої ним
доктрини, зміни в Європі створили виключно сприятливі перспективи для Польщі: у ситуації,
коли з втратою України та Білорусі, Росія зміщується на Схід, а Європа внаслідок об’єднання
Німеччини відходить на Захід, Польща отримує можливість заповнити утворену між ними
порожнину і набути ролі регіонального лідера. Традиційно високі оцінки польськоамериканському альянсу у З. Бжезінського поєднуються із пророкуванням геополітичного
впливу польсько-українському союзу.
Деякі аспекти розвитку Європи у посткомуністичну добу розглянуто у праці П. Джонсона
“Сучасність. Світ з двадцятих по дев’яності роки” [63]. Аналізуючи проблеми глобального
розвитку сучасної цивілізації, автор зосереджується на вивченні трансформаційних процесів, які
відбулися на рубежі 80−90-х рр. ХХ ст. у країнах Центрально-Східної Європи. Здійснений
дослідником аналіз політичного, економічного та соціального розвитку кожної з країн регіону на
момент набуття справжньої державної незалежності дозволив визначити їх відсталість та
неадекватність рівню Західної Європи.
Певну наукову цінність для дослідження проблеми європейської інтеграції становлять такі
наукові праці, як “Абетка законодавства Європейського співтовариства” (К.-Д. Боршарт) [64],
“Творення політики в Європейському Союзі” (В. Волес та Г. Волес) [65], “Право Європейського
Союзу” (А. Татам) [66], “Нарис історії Європейського Союзу” (Ф. Тоді) [67], “Трансформація та
інтеграція. Формування майбутнього Центрально-Східної Європи” (Дж. Ітвелл та М. Еллан)
[68].
Таким чином, короткий історіографічний огляд засвідчив недостатню вивченість проблеми
інтеграції Польщі у європейські і євроатлантичні структури та її впливу на розвиток польськоукраїнських відносин. Незважаючи на наявність великої кількості наукових досліджень,
більшість із них є поверховими і висвітлюють лише окремі аспекти проблеми. Відсутність
комплексного дослідження, а також наукова актуальність проблеми обумовлюють необхідність
здійснення подальшого її вивчення та відповідного висвітлення у наукових працях.
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ДИСКУСІЇ
УДК 94 (477)

Степан Віднянський
СПРОБА ОСМИСЛЕННЯ МИНУЛОГО УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
У статті розкрито національну історію у всесвітньо-історичному
процесі, розглянуто минуле України в контексті світової історії.
Ключові слова: Україна, національна історія, всесвітня історія,
Європа, українське питання, суверенітет, незалежність.

В

ід самих початків своєї історії, Україна як етногеографічний простір, була
місцем зіткнення й суперництва, але й водночас – взаємовпливів різних
цивілізаційних спільнот. Специфіка географічного розташування України у
центрі Європейського континенту і водночас її своєрідна роль “проміжної”, “рубіжної” землі
між Сходом і Заходом, її природні багатства, родючі землі та працьовитий народ
обумовлювали завжди і обумовлюють сьогодні глибокий інтерес до неї не тільки з боку
сусідніх країн, але й провідних держав світового співтовариства. Більше того, саме зовнішні,
міжнародні фактори, зокрема політика щодо України, українців і так званого “українського
питання” зарубіжних, особливо сусідніх держав, завжди здійснювали значний вплив на
історичну долю українського народу. Зокрема, розв’язання двох складових “українського
питання” – об’єднання українських етнічних територій і здобуття державної незалежності,
стало можливим лише в умовах і завдяки радикальним змінам усієї системи міжнародних
відносин.
А основними засобами у визвольній боротьбі українців протягом століть були пошуки
союзників, пристосування під чужі політичні інтереси й геополітичні сценарії. Досить
нагадати тривалу боротьбу Литви, Польщі, Росії, Туреччини, Австро-Угорщини за українські
землі в минулі століття, реакцію на їх протиборство української політичної еліти та його
наслідки для нашого народу. Мабуть не випадковою є традиційна періодизація української
історії: так звані княжа доба ІХ–ХІV ст., польсько-литовська доба до Хмельниччини, далі до
ліквідації Гетьманату наприкінці ХVІІІ ст. гетьманська доба, ХІХ ст. – період національного
відродження, далі – час розвитку українських земель у складі імперій та сусідніх держав.
Зокрема, в різні часи українські землі належали Молдові, Трансільванії, АвстрійськоУгорській монархії, Російській імперії, Кримському ханству, а після Першої світової війни –
ще й таким відносно невеликим країнам як Польща, Чехословаччина, Румунія, Угорщина.
Саме з початком Великої війни у 1914 р. через низку причин так зване “українське питання”
набуло особливої актуальності в європейських міжнародних відносинах, але воно
залишалося нерозв’язаним впродовж майже всього ХХ століття. І лише після возз’єднання
усіх українських земель після Другої світової війни в єдиній державі і проголошення
незалежності України у 1991 р. Україна вступила у ХХІ століття як повноправний суб’єкт
міжнародного життя, яка посідає геополітичне стратегічне місце, будучи, зокрема, ключовою
ланкою структури міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі.
Яскраве і складне минуле одного з найбільших центрально-європейських народів –
українського – нерозривна складова загальноєвропейського та всесвітнього цивілізаційного
процесу. У драматичні для Європи періоди історії українці та їхні предки ціною величезних
втрат боронили народи континенту від згубних навал кочовиків зі сходу. Водночас українці
мають багатовіковий досвід спілкування з різними народами і країнами світу. Втім, на жаль,
і нині в Європі не усвідомлюють ані багатства і величі української історії, ані її глибоко
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цивілізаційного змісту. Більше того, світ взагалі все ще мало знає про сьогоднішню Україну,
а про її минуле – як прадавнє, так і недавнє – і поготів.
Щодо визначення ролі й місця України у всесвітньому історичному процесі, то, на наш
погляд, цьому найкраще сприятиме екскурс в історію людства з позицій української
національної спільноти. Ще й сьогодні, наприклад, триває дискусія “норманістів” та
“антинорманістів” щодо походження “Русі”. Але незаперечним є те, що народження
Київської Русі як видатного явища європейської середньовічної історії відбулося під
впливом візантійської цивілізації. Перший цивілізаційний вибір було зроблено під час
обрання однієї з монотеїстичних релігій. Володимир Великий обрав православну віру
могутньої Візантії. Русь визначилася з належністю до європейської християнської родини,
разом зі “Священною Римською імперією” належала до найбільших тогочасних держав, була
знаною в усіх чотирьох кінцях землі. Нову самоідентифікацію зафіксувало “Слово про закон
і благодать” київського митрополита Іларіона. Територія Київської Русі перебувала в центрі
міжнародних торговельних зв’язків, зокрема із “варягів” у “греки”. Династичні шлюби
сприяли активізації політичних контактів. Наприклад, у Києві при дворі Ярослава Мудрого в
різний час жили норвезький принц Гаральд Грізний, племінник угорського короля Іштвана І,
сини англійського короля Едмунда Залізнобокого. Стабільні династичні зв’язки, активна
участь Київської Русі в складних європейських дипломатичних комбінаціях, коаліціях та
війнах засвідчують, що в цей історичний період вона була органічною частиною
європейської державно-політичної системи, виконуючи важливі комунікаційно-цивілізаційні
функції між Заходом та Сходом, Північчю та Півднем. До речі, саме на початок ХІ ст.
припадають перші описи Києва іноземцями. Архієпископ Титмар Мерзебурзький та єпископ
Бруно захоплено описували столицю русів. Схизма 1054 р. змінила соціокультурні вектори
Сходу та Заходу. Суперечливо відбувався процес зближення русько-візантійського Сходу з
латинським Заходом.
Хрестові походи, які стали відповіддю Європи на виклик мусульманським
завоюванням, що торговельно-економічно відокремили Старий континент від багатого
Сходу, пересунули Русь на периферію міжнародних відносин, що стало важливим
зовнішньополітичним фактором занепаду Київської держави. Адже обмеженими стали
можливості для утвердження самостійної української держави та проведення власної
зовнішньої політики. Водночас у війнах з печенігами Русь набувала навичок боротьби з
кочовиками. Битви зі степовиками, які регулярно повторювалися продовж майже двох
століть, стали головною ареною геройства руських князів та їх дружин. Падіння 1204 р.
Константинополя під ударами західноєвропейських хрестоносців зменшив обсяг торгівлі
Київської Русі. Іншою подією всесвітньої історії, яка підірвала значення і вплив Русі стало
нашестя монголів.
Перебіг нищівних походів монголів впродовж 1237–1242 рр. добре відомі з руських та
європейських хронік. Широко розтягнута по Великому Євразійському Степу Золота Орда
була за площею однією з найбільших держав Середньовіччя. Монгольська зверхність
реалізовувалася через отримання данини. Морально деградувала тероризована монголами
княжа верства, занепадало міське життя. Руйнація торговельних шляхів спровокувала
зменшення обсягів внутрішнього ринку, що стало однією з причин феодального дроблення.
Після утвердження монгольської зверхності центральні та північні території
українських земель – Київське, Переяславське, Турово-Пінське, Чернігово-Сіверське
князівства майже на століття відійшли в історичний затінок. Населення Русі почало
мігрувати в бік Північно-Західної Русі. Інший напрямок міграції був спрямований на
Галицькі землі. Внаслідок зростання чисельності населення та підтримання торговельних
зв’язків із Західною Європою збільшився політичний вплив Галицько-Волинського
князівства, яке фактично перебрало на себе державотворчі традиції Русі. Саме галицьковолинські князі змогли на ціле століття затримати зникнення з історичної арени останніх
уламків території колишньої Київської Русі. Зокрема, внутрішня й зовнішня політика Данила
Галицького сприяла його популярності в очах світової спільноти. Про це свідчить і його
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коронація у 1253 р. папою Інокентієм ІХ, що можна розцінювати як акт визнання ГалицькоВолинського князівства суб’єктом міжнародного права, і суперництво Данила Романовича за
австрійський трон, і його роль арбітра у суперечках польських князів за Краків, а також те,
що придворні європейських коронованих осіб вважали за честь мати зв’язки з галицьковолинським князем.
Водночас, згодом Польське та Угорське королівства були
безпосередньо втягнуті в боротьбу за контроль над Галицько-Волинським князівством під
час династичних воєн.
Від середини ХІV ст. у руських містах почало розповсюджуватися занесене німецькими
купцями та ремісниками магдебурзьке право, що створило передумови для збільшення
кількості міст. Соціально престижним ставав католицизм. Найбільшою була конфесійна та
етнічна строкатість міст західноукраїнських земель. Розширення соціокультурного обрію,
яке відбувалося в освітніх мандрівках галичан (Юрій Дрогобич) по ренесансній Європі,
супроводжувалося динамічними змінами в уявленнях про навколишній світ. Народжувався
європейський гуманізм. Зростають західноєвропейські міста, в їхніх університетах
формується європейська інтелектуальна еліта, в тому числі й з числа вихідців з українських
земель.
У середині ХІV ст. Ольгерд витиснув ординців із Гомельщини, Чернігівщини,
Переяславщини. Русько-литовський союз, втілений у формі Великого князівства
Литовського, змінив геостратегічний поділ сил у Східній Європі. До останньої чверті ХV ст.
обидва претенденти на збирання земель колишньої Київської Русі – Вільно й Москва,
готувалися до боротьби за гегемонію. Падіння Візантії у 1453 р. змінило стратегічну
орієнтацію українських земель.
Українські землі були оточені Польщею, Московією, Османською імперією. На
прикордонні між осілою європейською цивілізацією та кочовою (степовою) цивілізацією
формується воєнізована соціальна верства козацтва. Каталізатором цього процесу стали
загарбницькі походи Кримського ханства. У відповідь розпочинаються походи українських
козаків проти татар, перші відомості, про які датуються 80-ми роками ХV ст. Водночас, у
зіткнення з мусульманською цивілізацією вступили християнські лицарі. У 1569 р. польська
держава та литовська держава об’єдналися в одну з найбільших у тогочасній Європі Річ
Посполиту, до складу якої потрапила переважна більшість українських земель. Вона стала
відповіддю на претензії Москви, яка оголосила себе “третім Римом”, на київський спадок.
Москва прийняла на себе роль захисниці православ’я. “Руський” ототожнювався з
православною ідентифікацією. Для українських земель втягнення князівства Литовського у
Лівонську війну з Іваном ІV (1562–1583 рр.) обернулося у беззахисність перед татарськими
набігами.
Входження українських земель до складу Польщі перетворили останню в ХVІ ст. на
потужну європейську державу. Втім, як зазначав відомий український історик Іван
Крип’якевич, “Люблінська унія, усуваючи з українських земель литовську владу, знищила
також рештки українських державних традицій, що заховалися під формами автономії у
Великому князівстві Литовському... Весь розвиток ішов під важким наступом Польщі”.
Наприклад, українські землі забезпечували хлібом майже всю Європу, однак більша частина
прибутків діставалася польській шляхті. На фоні релігійних війн ХVІ ст. у Європі між
католиками та протестантами непросто відбувалися спроби релігійного порозуміння між
католиками та православними. Приклад складності історичного вибору дає доля Михайла
Глинського – татарина за походженням, католика за віросповіданням, який був вихованцем
Максиміліана І Габсбурга, русина за колом суспільних зв’язків, європейця за способом життя
й освітою.
Брестська унія 1596 р. зафіксувала створення греко-католицької церкви, що негативно
було сприйнято великою частиною православних. Уніатський та православний собори
обопільно засудили схизматів. Почалося велике протистояння, яке перетворило Берестейську
унію, задуману як інструмент релігійного і до певної міри цивілізаційного порозуміння, на
символ розбрату й насильства. В основі ворожого ставлення до унії було ментальне
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неприйняття будь-якого нововведення. Відбувся культурно-цивілізаційний розкол
українського суспільства. Значна частина еліти перейшла в католицтво, а більша частина
селянства лишилася у православній вірі. Протестанти зайняли сторону православних як
опозиції до Римо-Католицької Церкви. Православні перейшли під охорону козацької шаблі.
Період Ренесансу та Реформації суттєво позначився не лише на засадах внутрішнього
розвитку європейських народів, а й на системі європейської рівноваги сил. Конфлікт між
папством та імператорами Священної Римської імперії перешкоджав створенню
європейської імперії гегемона, яка могла виникнути на засадах релігійного універсалізму за
моделлю Візантійської імперії. Реформація надала державам нову свободу дій не лише в
релігійній, а й у політичній сферах. Тридцятирічна міжконфесійна війна (1618–1648 рр.) в
Європі спустошила центральноєвропейський регіон. Лише Німеччина втратила третину
свого населення. За часів цього континентального конфлікту кардинал Ришельє почав
проводити французьку зовнішню політику на засадах “державного (або, говорячи
політичною мовою ХХ століття – національного) інтересу”. Успіх такої політики залежить
від вміння правильно оцінити співвідношення сил, певна рівновага яких досягається в
періодичних конфліктах. Концепція рівноваги сил мала послабити контроль однієї держави
над іншою та ввести конфлікти в певні рамки, аби не зруйнувати остаточно міжнародний
порядок. Тогочасні європейські династії забезпечували безпеку своїх держав за рахунок
постійної територіальної експансії. В ті часи саме українське козацтво поступово ставало
важливим елементом антитурецького альянсу європейських держав. Фактично козаки
контролювали важливий нервовий вузол перетинання життєвих інтересів Західної Європи,
Блискучої Порти та Московської держави.
Водночас нова політична свідомість розмивала ціннісну ідентичність українських
земель. Зав’язався тугий вузол протиріч між шляхтою, простолюдом та козаками. Хотинська
війна 1621 р. стала апогеєм козацької слави в Речі Посполитій. Нову сторінку української
історії перегорнуло козацьке повстання 1648 р., яке змінило геополітичну структуру та
створило відповідний цивілізаційний мікроклімат в Центрально-Східній Європі, де
послабилася Річ Посполита та стверджувалася Російська імперія. Шляхетське походження
козацької еліти змушувало її боротися проти багатої польської шляхти, але гетьманське
оточення не було зацікавлено в повному звільненні від соціального тягаря селянства. Спроба
Богдана Хмельницького перетворити козацьку старшину на дворянство, а себе зробити
спадковим монархом зазнала провалу як завдяки схильності козаків до республіканської
свободи, так і внаслідок відсутності достойного спадкоємця.
Водночас, нагальна потреба пошуку союзників у боротьбі проти Речі Посполитої та
забезпечення гарантій існування нової держави генерували надзвичайно активну
зовнішньополітичну діяльність гетьманського уряду. Українські землі, які до того часу
переважно були об’єктом міжнародної політики, стають її важливим суб’єктом. За умов
запеклого протиборства тогочасних провідних держав та різних політичних сил у Східній та
Південно-Східній Європі Хмельницькому майже завжди вдавалося знаходити оптимальні
рішення, укладаючи союзи з одними чи добиватися нейтралізації інших. Але тогочасна
міжнародна ситуація в регіоні та в Європі загалом засвідчувала, що жодна з навколишніх
держав не була зацікавлена в існуванні незалежної України.
Загроза політичного порозуміння Речі Посполитої і Кримського ханства прискорила
досягнення військово-політичного союзу 1654 р. із Московським царством. Мова йшла про
протекторат сильнішої держави над слабшою. Аналогічну опіку пропонував Хмельницькому
Стамбул. Гетьман Виговський вважав, що “з Росією може бути повна рівність, а не братні
відносини”. Але досягнути цієї мети не вдалося. Тоді здавалось, що це був лише тактичний
вибір. Проте подальший хід історії перетворив його на стратегічний, цивілізаційний вибір.
Фактично по Дніпру пройшов Рубікон, який відокремив Східну Україну від Західної.
Незабаром політика Петра Першого та Катерини Другої позбавили східні українські землі
залишків автономного статусу. Після трьох поділів Речі Посполитої більшість етнічних
українських земель опинилась у складі Російської імперії, яка, за влучним зауваженням
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Г. Кіссінджера, “постійно воюючи, та поширюючись на всі сторони, ... вважала, що їй увесь
час погрожують. Чим більшою ставала імперія, тим вразливішою вона себе почувала”.
Дійсно, Росія тих часів, водночас, була загрозою європейському балансу сил і його
важливою складовою.
Руїна 1658–1678 р. закріпила іманентний цивілізаційний розкол українських земель
(Андрусівське перемир’я Московії та Польщі 1667 р.). Дніпро є становим хребтом України,
але почалась війна Правого та Лівого берегів Дніпра. Православна духовна еліта,
випестувана Київським братством, стала інтелектуальної елітою Московії. Ідеологом реформ
Петра І, наприклад, став вихованець Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.
Консолідувати територію Гетьманату між 1687–1708 рр. спромігся Іван Мазепа. Однак
Північна війна 1700–1721 рр., яку вів Петро Перший за вихід Московії до Балтійського моря,
зруйнувала напівавтономію Лівобережної України. Символом цього стала поразка Мазепи та
швецького короля Карла ХІІ під Полтавою у 1709 році. Соратник Мазепи Пилип Орлик
вважав геополітичною роллю України захист Європи від російської експансії.
За Катерини ІІ (1762–1796 рр.) було зруйновано Запорізьку Січ (14 серпня 1775 р.). Її
кореспондент Вольтер зазначав, що “Україна завжди змагалася до волі”. Тому російська
імперська політика була спрямована на ліквідацію передумов, які сприяли такій боротьбі. У
1754 р. були скасовані митні збори на кордоні України та Росії. Уніфікаторська та
централізаторська політика Катерини ІІ та Миколи І після придушення повстання
декабристів привела до скасування козацьких вільностей, добутих під час повстання
Хмельницького. Включення козацької старшини до складу імперського дворянства
покінчило з українською автономією.
Наступні історичні події так званого бездержавного періоду історії України у ХVІІІ–
ХІХ ст. були складними для українського народу. Однак вони спростовують поширений
історіографічний міф про “забуту” в цей період Європою Україну як окремішній
національно-культурний масив, адже і тоді українські землі продовжували відігравати
поважну роль в торговельно-економічних, громадсько-політичних й культурно-духовних
взаєминах з країнами як Заходу, так і Сходу. Досить згадати, наприклад, про творчі наслідки
(подорожні записки) довготривалих мандрів по країнах Західної Європи і Близького Сходу у
перш. пол. ХVІІІ ст. київського письменника й дослідника зарубіжжя Василя ГригоровичаБарського, що не лише фактично започаткували в східнослов’янській літературі жанр
автобіографії, але й стали поштовхом до переосмислення в Україні та Росії тогочасних
конфесійних взаємин, зокрема між православними і католиками, з позицій європейського
гуманізму.
Водночас, у той період відбувався процес заселення Півдня України. Активно
будуються нові міста: Катеринослав (Дніпропетровськ 1776), Херсон (1778), Севастополь
(1783), Одеса (1794), Миколаїв (1789). У 1795 р. був заснований Луганськ, який перетворився
на важливий промисловий центр. Незважаючи на інтенсивні темпи торговельного та
промислового розвитку Східної України в ХІХ ст., вона лишалася аграрною країною. На
цьому фоні відсталою окраїною Австро-Угорщини була Галичина. Ще менш розвинутими в
економічному сенсі були Північна Буковина в складі Румунії, Підкарпатська Україна в
складі Угорщини.
Землі України становили прикордоння трьох імперій: Російської, Австро-Угорської та
Османської. Новий поштовх розвитку України дали другий та третій поділи Польщі,
внаслідок чого до Російської імперії відійшли Правобережна Україна та Волинь. Результатом
третього поділу Польщі (1795) був розділ України між Російською імперією Романових та
Австро-Угорською імперією Габсбургів. Основним елементом національної ідентичності
стала українська мова.
Позитивним моментом було скасування у лютому 1861 р. кріпацтва в Російській
імперії. Ключові позиції в економіці зайняв британський та французький капітал.
Цукрозаводчики створили наприкінці ХІХ ст. першу в Російській імперії монополію. Однак
великої української буржуазії не було. Фактично Україна, незважаючи на бурхливе
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зростання економіки, лишалася провінцією не лише порівняно з країнами Західної Європи, а
й самої Російської імперії. Предтечею самостійницьких політичних ідей став
федералістський проект. Михайло Драгоманов пропонував перебудувати Росію на засадах
вільної федеративної спілки. Натомість в австрійській частині України в 90-х рр. ХІХ ст.
створювалися перші українські політичні партії, які очолювали національно-визвольний рух.
Політичні партії Галичини, що діяли в конституційних умовах, впливали не лише на
зростання національної свідомості, а й на щоденне життя людей. Галицька соціалдемократія, наприклад, відіграла важливу роль у просуванні цих ідей у Наддніпрянську
Україну. Формування ідеалу власної Української соборної держави, привернення до цієї ідеї
національно свідомих сил було головним досягненням українців на початку ХХ ст. і
свідчило про формування новітньої державницької ідеології, яка започаткувала добу
підготовки українських сил до боротьби за незалежність.
Саме с початком Першої світової війни перед Україною відкрилися можливості для
розв’язання надзвичайно складного завдання об’єднання власних етнічних територій та
здобуття державної незалежності, адже вирішення цієї проблеми могло відбутись лише за
умов радикальних змін усієї системи міжнародних відносин. Водночас бездержавність і
роз’єднаність українських земель й загострення суперечностей між Російською імперією та
Габсбурзькою монархією, в тому числі з приводу “українського питання”, робили Україну
дедалі вагомішим об’єктом міжнародної гри провідних держав Європи. Деякі політики й
вчені, наприклад В. Вернадський, відомі англійський славіст Р. Сетон-Вотсон та шведський
соціолог Р. Челлен, навіть вважали, що саме українське питання було однією з головних
причин, що призвели до Великої війни. Це твердження не виглядає таким вже безпідставним,
якщо врахувати, що українські землі по обидва боки австрійсько-російського кордону були
не тільки головним театром воєнних дій, а й головним предметом Першої світової війни,
перебіг якої довів, що надалі ігнорувати згадану застарілу проблему Європи неможливо.
Основні учасники Першої світової війни – країни Антанти та Четверного союзу – не
забували, що Україна за географічним розташуванням знаходиться у самому центрі Європи й
безпосередньо впливає на розв’язання економічних та політичних проблем. Кайзерівська
Німеччина планувала окупацію “Серединної Європи”, до якої приєднувалася б на сході
Україна. Самостійна Україна могла припинити російську експансію на Балкани та Передню
Азію. Україні знову відводилася роль колонії, яка стане постачальницею продовольства та
сировини. Трагедія українства полягала в тому, що воно, не маючи власної державності, щоб
захищати свої корінні інтереси, розділене територіально, було змушене воювати один проти
одного в арміях інших держав, які ігнорували українські національні інтереси. Не випадково,
наприклад, Спілка визволення України в роки Першої світової війни проводила у країнах
Європи велику інформаційно-пропагандистську діяльність, на території Наддніпрянщини –
організаційно-агітаційну, а в таборах військовополонених – активну культурнопросвітницьку діяльність.
Перша світова війна негативно вплинула на економічний розвиток України.
Незадоволення існуючою владою привело до загальнонаціональної кризи та соціального
вибуху у лютому 1917 року. У березні 1917 р. українські селянські маса та дрібна буржуазія
створили Українську Центральну Раду. Постійні суперечки з приводу поділу повноважень,
відсутність достатньої кількості професійних управлінців позбавили Центральну Раду
можливості ефективного повсякденного управління країною. 25 січня 1918 р. Центральна
Рада прийняла Четвертий універсал, який проголосив незалежність Української Народної
Республіки. Зовнішньополітичні умови вимагали участі української делегації у міжнародній
мирній конференції щодо припинення воєнних дій. Як суб’єкт міжнародного права УНР
могла сподіватися на міжнародну допомогу.
Отже, з проголошенням державних утворень на українських землях – Української
Народної Республіки в Києві у 1917 р. і Західно-Української Народної Республіки у Львові в
1918 р. українське питання перетворюється на дедалі вагоміший фактор міжнародного
життя. Це вимагало прискореного становлення зовнішньополітичної служби України. З
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першого дня існування Генерального секретаріату (українського уряду) в його складі
розпочало діяльність Генеральне секретарство з міжнаціональних справ, яке можна вважати
предтечею першого українського зовнішньополітичного відомства в ХХ столітті.
22 грудня 1917 р. Голова Генерального секретаріату Української Народної Республіки,
проголошеної Третім Універсалом Центральної Ради, Володимир Винниченко і Генеральний
секретар з міжнаціональних справ Олександр Шульгін підписали “Законопроект про
створення Генерального секретарства міжнародних справ”. Того ж дня він був схвалений на
засіданні уряду УНР.
Після проголошення незалежності УНР розпочалась робота над створенням мережі
дипломатично-консульських установ та формуванням відповідної правової бази
дипломатичної активності. Основна діяльність українських дипломатичних представництв і
спеціальних делегацій УНР була спрямована на забезпечення широкого міжнародного
визнання України та здобуття міжнародної підтримки в її державницьких прагненнях.
Українська гетьманська держава 1918 р. була спробою перевести українську
національну революцію на конструктивний шлях розбудови та зміцнення державності.
Гетьманат Павла Скоропадського був визнаний 20 країнами. Але розколи, ідеологічна та
політична нетерпимість, відсутність конструктивної співпраці, а також нові реалії
міжнародного життя негативно впливали на результати національної революції. Не змогла
здобути реального міжнародного визнання й заручитися дієвою підтримкою світової
спільноти в боротьбі проти радянської Росії і Директорія УНР, хоча створені нею впродовж
1919 р. за кордоном українські дипломатичні установи (5 посольств, 17 надзвичайних
дипломатичних місій і 6 консульських установ) здійснювали велику роботу з формування
позитивного міжнародного іміджу УНР. Більшовицька експансія призупинила відродження
національної української держави, незважаючи на те, що 22 січня 1919 р. на Софіївському
майдані у Києві відбувся Акт злуки УНР та Західно-Української Народної Республіки. Але
тодішнє соціально-економічне та військово-політичне становище перешкоджало творенню
Соборної України. Національно-демократична революція зазнала поразки.
Однією з головних причин поразки національно-визвольних змагань українського
народу 1917–1921 рр. було те, що для переважної більшості європейських держав українські
землі й політичні події, що відбувалися на них, становили лише тактичний інтерес і
розглядалися як знаряддя власної національної політики. Практично всі великі й сусідні
держави – Росія, Австро-Угорщина, Німеччина, Польща, Румунія, країни переможної
Антанти, хоча й визнали, наприклад, уряд УНР, встановили з нею дипломатичні зв’язки
(таких країн було близько 30), проводили в цей час щодо України ворожу її державницьким
інтересам політику. Не знайшлось, наприклад, окремого місця “українському питанню” у
програмних заявах президента США В. Вільсона, зокрема в його відомих “14 пунктах” від
8 січня 1918 р., щодо національного самовизначення пригноблених народів Європи після
Першої світової війни.
Про це свідчать також і негативні для українського народу наслідки перших у ХХ ст.
міжнародних актів, учасницею яких виступала УНР – Брестської мирної угоди з
Центральними державами (лютий 1918 р.) і Варшавського договору з Польщею (квітень
1920 р.), а також післявоєнна доля українських земель, яку визначали великі держави на
Паризькій мирній конференції у 1919–1920 рр. Врешті-решт територіальні питання були
вирішені не на користь України. Адже і там, незважаючи на зусилля молодої української
дипломатії, ніхто з союзників навіть не допускав можливості створення незалежної
Української держави. Натомість територія України була поділена між чотирма країнами:
Радянським Союзом, Польщею, Румунією та Чехословаччиною.
Таким чином, спроба першого у ХХ ст. реального прориву на міжнародну арену
закінчилася для України невдачею. Історичний досвід засвідчив суттєвий стратегічний
прорахунок країн західної демократії, які не бажали помічати Україну та рахуватись із
існуванням її інтересів.
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Водночас з державотворчими процесами, що здійснювали уряди УНР, Гетьманату та
ЗУНР, відбувалось формування державних структур радянської України, яка була
проголошена в грудні 1917 р. у Харкові. Народне секретарство міжнаціональних справ
налагоджувало взаємодію з московським Раднаркомом, насамперед, у військових діях та
веденні іноземних справ. Зі створенням у січні 1919 р. Раднаркому УСРР його очолює
Х. Раковський, який водночас обіймає посаду наркому закордонних справ. За час своєї
діяльності уряд УСРР розгорнув мережу власних дипломатичних представництв. Були
встановлені дипломатичні відносини з 15 державами, укладено понад 80 договорів і угод.
Але й цей український прорив в міжнародних відносинах був короткочасним явищем.
Ситуація змінилася після утворення в грудні 1922 р. Радянського Союзу. Усі
зовнішньополітичні і торговельно-економічні зв’язки України перейшли до сфери
компетенції союзного центру, що позбавило УСРР права на самостійну зовнішньополітичну
діяльність.
Наприкінці Другої світової війни відбувся новий, вже третій у ХХ ст. і найбільш
значний за своїми наслідками прорив України на міжнародну арену. Як і все в СРСР, він
відбувся, насамперед, у формі командно-адміністративного декретування. 1 лютого 1944 р.
сесія Верховної Ради СРСР прийняла закон “Про надання союзним республікам повноважень
у галузі зовнішніх зносин та про перетворення у зв’язку з цим народного комісаріату
закордонних справ із загальносоюзного в союзно-республіканський народний комісаріат.”
Цей крок здійснювався з метою врівноваження квоти голосів у створюваній Організації
Об’єднаних Націй.
5 лютого 1944 р. було ухвалено постанову політбюро ЦК КП(б)У та указ Президії
Верховної Ради УРСР про утворення українського НКЗС. Цим актом після
двадцятип’ятирічної перерви, по суті, поновлювалися права союзних республік у сфері
зовнішньополітичної діяльності. Хоча вихід України на міжнародну арену відбувся вольовим
порядком і переслідував, насамперед, утилітарні цілі – посилити вплив СРСР у міжнародних
справах, – цей процес безумовно спирався на історичні традиції українського народу, а
також, як справедливо наголошував український історик М. В. Коваль, на об’єктивно
зумовлену базу, що сформувалася у переломний воєнний період.
Передусім треба наголосити на важливості впливу українського воєнно-стратегічного
фактору на перебіг подій Другої світової війни. Варто нагадати, що українці були втягнуті у
війну ще на початку 1939 р. 15 березня цього року, коли Сойм Карпатської України
проголосив державну незалежність, війська Угорщини перейшли кордон новоутвореної
української держави. Закарпатські українці, на допомогу яким поспішили бійці ОУН з
Галичини, створили військове формування – Карпатську Січ і встали у нерівний бій з
агресором. Чимало дослідників вважають цей короткочасний збройний опір, який тривав
декілька днів і забрав життя понад 1 тис. українських патріотів, взагалі спробою першого
(після подій громадянської війни в Іспанії) збройного опору фашистському агресору в
Європі.
У вересні 1939 р., під час нападу Німеччини на Польщу сотні тисяч українців, що
знаходились у складі польських збройних сил, брали участь у кровопролитних боях із
загарбниками. Також чимало українців, яким вдалось втекти з німецьких концтаборів, брали
участь у Рухах Опору в багатьох європейських країнах.
Протягом 40 місяців – з початку Великої Вітчизняної війни і до завершення визволення
– територія УРСР була найважливішим театром військових дій в Європі. Тут відбулись
вирішальні за своїми наслідками операції: 29 з 76 стратегічних й фронтових оборонних та
наступальних операцій Другої світової війни. Український напрям та його продовження –
південно-російський – постійно були центральними на радянсько-німецькому фронті й
взагалі на всьому європейському театрі військових дій. Тут були зосереджені від 57% до
понад 76% загальної кількості дивізій противника, при чому саме тут були розгромлені 606 з
них, тоді як на інших фронтах зазнали поразки 176 дивізій ворога. Бої регулярних військ на
українському театрі воєнних дій (за новітніми даними кількість українців, які брали участь у
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війні в складі збройних сил СРСР, складала не менше 7 млн. чоловік) поєднувалися зі
збройною підпільно-партизанською боротьбою як радянського (від 70 до 200 тис. партизан),
так і суто національного характеру (від 100 до 300 тис. бійців УПА в Західній Україні).
Ні Сталін, ні Гітлер не мислили без України остаточного успіху в війні. Це, зокрема, й
зумовило вкрай безкомпромісний, запеклий характер бойових дій на території республіки,
внаслідок чого Україна особливо постраждала, втративши кожного п’ятого свого мешканця
та значну частину свого економічного потенціалу. Однак навіть за цих трагічних умов
Україна залишалась помітною величиною європейського масштабу.
Повага та симпатії до України з боку світової громадськості посилилися й набули
характеру масового співчуття, коли в процесі вигнання німецьких загарбників стало відомо
про величезні масштаби руйнувань і збитків, завданих Україні, які приголомшили навіть тих
європейців, країни яких теж зазнали збройного нападу й ворожої окупації. Україну по праву
зарахували до тих країн і народів, які надзвичайно постраждали в роки Другої світової війни,
яка стала найбільш масштабною трагедією в історії українського народу.
Таким чином, насамперед, через сукупність вагомих об’єктивних факторів – воєнностратегічного, геополітичного, економічного, демографічного, історико-культурного та
духовного Україна в роки війни стала настільки помітним чинником антигітлерівської
коаліції, що завдяки цьому отримала цілком законне право бути серед 46 країн – засновниць
Організації Об’єднаних Націй. Звичайно, порушуючи на цих законних фактичних та
правових підставах питання про членство Української РСР в ООН, сталінське керівництво
мало на увазі аж ніяк не інтереси власне України, а мало на меті посилення міжнародного
впливу Радянського Союзу. Це ж саме стосується й питання кордонів. Відстоюючи визнання
лідерами країн антигітлерівської коаліції нових західних кордонів СРСР, Сталін вирішував
питання не української соборності, а російських імперських інтересів.
Розв’язуючи власні геополітичні проблеми, супердержава, у складі якої перебувала
Україна, опосередковано грала на користь українських національних інтересів. Треба
визнати, що дві кардинальні складові українського питання – здобуття державної
незалежності та об’єднання етнічних українських земель були принципово та реально
розв’язані в складі СРСР і саме за наслідками Другої світової війни. Зокрема, рішення
Ялтинської конференції лідерів трьох великих держав (лютий 1945 р.) стосовно України, а
саме щодо західних кордонів СРСР (що стало фактом легітимності входження до складу
України західноукраїнських земель) і щодо конституювання України як члена майбутньої
міжнародної організації, – одні з небагатьох, які успішно реалізувались на користь
українському народу та світовій співдружності. Як держава-засновниця ООН Україна брала
участь у розробці Статуту цієї організації, формуванні її структури, органів та установ.
Рішення Ялтинської конференції лідерів держав антигітлерівської коаліції заклали
основи післявоєнного світового устрою, водночас вони були важливим моментом у
поступовому надбанні Україною історично вистражданої державності та певних рис суб’єкта
міжнародного права. Зокрема, у 1944–1945 рр. УРСР брала участь у підписанні угод з
сусідніми європейськими країнами про державні кордони й оптацію громадян прикордонних
регіонів та мирних угод з Болгарією, Угорщиною, Румунією, Італією та Фінляндією на
Паризький мирній конференції 1946–1947 рр., була учасницею Белградської конференції з
врегулюванню Дунайської проблеми у 1948 р. та Женевської дипломатичної конференції
1949 р. Здавалося, що нарешті Україна, яка найбільше потерпіла в Другій світовій війні й
внесла суттєвий вклад в перемогу над фашизмом, зробить реальний прорив на міжнародну
арену. Влітку 1945 р., наприклад, президент Чехословаччини Е. Бенеш, виступаючи за
встановлення дипломатичних стосунків з УРСР, вважав, що Україна могла б стати ключовим
членом слов’янського блоку. Але тоталітарно-комуністична держава на чолі зі Сталіним
дуже швидко і рішуче перекреслила всі сподівання на будь-яку самостійну зовнішню
політику України. Втім західні держави це не турбувало, більше того, їм, мабуть, зручніше
було мати справу (точніше – протистояти) на міжнародній арені з однією державою –
радянською імперією. Подальша хода історії переконливо продемонструвала хибність й
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небезпечність для мирного й демократичного розвитку Європи та світу такої знову ж таки
неконструктивної позиції західних держав щодо українського питання.
Отже, впродовж ХХ століття Україна в запеклій боротьбі намагалась вибороти собі
державну незалежність і самостійне місце серед європейських держав під час національної
революції 1917–1920 рр., пережила три голодомори, була ареною найзапекліших битв Другої
світової війни, після якої вона увійшла до історії як одна з держав-засновниць Організації
Об’єднаних Націй. Тим самим вона отримала вагомий потенціал для перетворення з об’єкта
міжнародних відносин на суб’єкт світової дипломатії. Міжнародна діяльність України в
період 1945–1990 років була здебільшого зорієнтована на участь в роботі ООН та інших
міжнародних організаціях. Це давало можливість інформувати світову громадськість про
життя України, бути залученим до обговорення світових та регіональних міжнародних
проблем, вносити свої пропозиції. Звичайно, працівники української зовнішньополітичної
служби були невід’ємною частиною радянської дипломатії. Вони були позбавлені
можливості реалізовувати самостійну міжнародну політику. Але, виховані на кращих
традиціях світової дипломатії, українські зовнішньополітичні працівники досить часто
проявляли ініціативу, як, наприклад, під час роботи делегації УРСР як непостійного члена
Ради Безпеки ООН в 1948–1949 рр.
Розширення зовнішньополітичних функцій УРСР мало позитивне значення: світ
дізнався про існування України. Вона отримала змогу використовувати трибуну
міжнародних форумів, що сприяло піднесенню її авторитету в світі. В 1950 р. Україна вже
брала участь у роботі 20 міжнародних організацій. Найактивніше українська делегація діяла
в Постійній комісії ООН з питань науки, освіти і культури (ЮНЕСКО), членом якої вона
стала 1954 року. Участь України була помітною і в діяльності інших спеціалізованих органів
ООН – Міжнародного агентства з атомної енергії та Міжнародної організації праці. У 1957 р.
у Нью-Йорку відкрилося постійне представництво УРСР при ООН. Його робота сприяла
більш широкій участі України в міжнародному житті. У середині 60-х років українські
дипломати працювали у трьох десятках міжнародних організацій. В 70-ті роки українські
дипломати в ООН ініціювали низку обговорень проблем країн, які стали на шлях
самостійного розвитку.
Втім, зовнішньополітичні зв’язки Української РСР розвивалися в основному з країнами
радянського блоку і координувалися Радою Економічної Взаємодопомоги (РЕВ). У
соціалістичні країні Центральної та Східної Європи спрямовувалося до 80 відсотків
українського експорту. У 60-ті рр. РЕВ почала переходити від звичайних торговельних
зв’язків до обміну, заснованому на міжнародному поділі праці. У 1964 р. стали до ладу
нафтопровід “Дружба” і перша черга об’єднаної енергосистеми “Мир”. Ці об’єкти частково
були розташовані на території України і були збудовані спільними зусилля країн-членів РЕВ.
Українські підприємства та фахівці брали участь у споруджені різних господарських об’єктів
у Болгарії, НДР, Польщі, Чехословаччини та Угорщини. Розвивалися зв’язки з країнами
“третього світу”. Українські фахівці, наприклад, будували в Індії Бхілайський металургійний
комбінат. Але в цілому, тривала бездержавність і особливо так звана радянська доба в історії
України ще більше віддалили Україну від Європи і світового співтовариства.
Вибух 26 квітня 1986 р. на четвертому реакторі Чорнобильської атомної станції знову
поставив Україну в центр уваги світової громадськості. Страшна екологічна катастрофа
стала поштовхом до відродження національної самосвідомості українців та їхніх прагнень до
незалежності. 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний
суверенітет. Це поняття визначалося в Декларації як верховенство, самостійність, повнота і
неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у
зовнішніх відносинах. Територія УРСР в існуючих кордонах проголошувалася
недоторканною. Декларувався намір України стати в майбутньому нейтральною державою,
яка не братиме участі у військових блоках і дотримуватиметься трьох принципів: не
приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. 17 березня 1991 р. більшість громадян
України на союзному референдумі проголосувала за участь України в Союзі Радянських
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Суверенних Держав на засадах Декларації про державний суверенітет. Після провалу
заколоту ГКЧП у Москві 24 серпня 1991 р. Верховна Рада прийняла Акт проголошення
незалежності України. 1 грудня 1991 р. цей документ було підтверджено на Всеукраїнському
референдумі, після чого розпочався процес широкого міжнародного визнання нової
незалежної держави в центрі Європи.
Зі здобуттям Україною незалежності в українського народу з’явився шанс
повноправного повернення в Європу, до європейських гуманістичних принципів й
демократичних ідеалів. На європейському континенті, в самому його центрі, з’явилася нова
велика держава, з територією більшою, ніж Франція, з 53-мільйоним населенням, з поки що
досить пасивним, але потенційно величезним економічним потенціалом, роль якої в
сучасних європейських та світових процесах важко переоцінити і розуміння якої дедалі
глибше усвідомлюється міжнародним співтовариством.
Втім, з перших днів незалежності Україна опинилася в епіцентрі глобальних
геополітичних зрушень і перед її зовнішньополітичною службою постали масштабні
організаційні, концептуальні та практичні завдання. Не маючи усталеного досвіду існування
в новому суверенному статусі, Україні доводилось одночасно вирішувати принаймні два
принципових питання: насамперед, змінити своє усвідомлення навколишнього світу, бачення
власного реального місця в ньому і постійного врахування бурхливої динаміки змін ситуації
на світовій арені з метою пристосування до їх наслідків, а також подання світу адекватної
інформації про себе з метою забезпечення зміни ставлення до України з боку інших держав і
всієї світової спільноти. Причому вирішення зазначених завдань ускладнювалось тими
обставинами, що становлення зовнішньої політики України відбувалось за умов економічної
кризи початку 90-х років ХХ ст. і в ситуації фактичної відсутності внутрішньополітичного
консенсусу щодо її пріоритетів, жорсткого протистояння, зокрема, традиційних для
українського світосприйняття “слов’янофільських” і “західницьких” концепцій, прибічників
“східного” й “західного” пріоритетів зовнішньополітичного курсу держави.
Саме в процесі діалогу та конкуренції цих підходів відбувається усвідомлення
українських національних інтересів. Зазначена категорія є основною для неореалістичної
теорії міжнародних відносин. На нашу думку, у взаємодії між ідеалістичними та
неореалістичними підходами до міжнародних відносин впродовж наступних років
реалізовувався процес еволюції зовнішньої політики незалежної України. Водночас досить
суперечливо у свідомість вітчизняного істеблішменту проникає розуміння того факту, що
Україна, на жаль чи на щастя, належить до зони так званого міжцивілізаційного розламу. На
нашій території в Закарпатті знаходиться географічний центр Європи, а в Криму
ідентифікується географічний центр Євразії. Суттєва диференціація культурноцивілізаційної самоідентифікації громадян України Західних, Центральних та ПівденноСхідних областей наглядно проявилась за підсумками президентських виборів 2004 р. та
парламентських виборів 2006 року, а також позачергових парламентських виборів 30 вересня
2007 року, перемогу на яких святкувала демократична коаліція.
Зокрема, Україна не стала осторонь сучасних інтеграційних процесів, що відбуваються
в Європі, та які, без сумніву, визначають сьогодення й майбутність європейських націй і
держав, європейської цивілізації в цілому. Як молода держава, котра гостро потребує
стабільності, військової, політичної та економічної безпеки, зовнішнього сприяння
демократичним реформам, вона об’єктивно зацікавлена брати активну участь у процесах
загальноєвропейської, регіональної та субрегіональної інтеграції. Завдяки активному, хоча й
не досить впевненому і не безпомилковому, але однозначно миролюбному
зовнішньополітичному курсу, Україна має певні серйозні досягнення на цьому шляху, про
що свідчить і її дипломатичне визнання практично всіма державами-членами ООН, і
підписання нею близько 3 тисяч двосторонніх й багатосторонніх договорів та угод, і її
членство у близько півсотні міжнародних міжурядових організаціях, в тому числі й таких
впливових як ООН, Рада Європи, МАГАТЕ, ОБСЄ, МВФ, СОТ та ін. Але принципово
важливими досягненнями України на міжнародній арені є, на наш погляд, наступні.
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По-перше, Україні вдалося зберегти свій суверенітет від спокус втягнення в
реінтеграційні процеси на пострадянському просторі, в Співдружності Незалежних Держав.
По-друге, Україна спромоглася певним чином врегулювати на політичному та правовому
рівнях свої стосунки і на західному напрямку – з сусідніми країнами і НАТО, і на східному –
Росією. Важко переоцінити, зокрема, міжнародне значення підписаного у травні 1997 р.
широкомасштабного Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Російською
Федерацією. Заступник держсекретаря США С. Телботт, наприклад, зазначав з цього
приводу, що “ця історична угода допоможе зміцнити архітектуру нової Європи”, і тому
лідери країн НАТО будуть й надалі стимулювати тісні зв’язки між Україною і Росією. Потретє, стабільне дотримання курсу на демократизацію забезпечили входження України в
європейську і світову цивілізацію, що сприяло її утвердженню як самостійного суб’єкта
міжнародної політики. Міністр закордонних справ України Б. Тарасюк у зв’язку з цим
наголошував: “Теза про те, що Україна є “ключовим чинником стабільності нової Європи” –
не гола декларація. Вона підкріплюється реальним внеском України, а також її об’єктивним
геополітичним становищем на континенті... З об’єктивних причин Україна не прагне стати
супердержавою світового масштабу, але цілком здатна бути важливою регіональною
потугою в багатополярному світі, який поступово формується на заміну старого
протистояння Схід–Захід”.
Дійсно, Україні вдалося стати членом Ради Європи,
формалізувати взаємини з Європейським Союзом та Євроатлантичним альянсом, а також
увійти до низки досить перспективних регіональних інтеграційних утворень, таких як
Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Організація Чорноморського економічного
співробітництва (ОЧЕС), ГУАМ та деякі інші. Отже, Україну цілком справедливо
розглядають як важливого партнера в новій системі двох- і багатосторонніх відносин країн
Центральної та Східної Європи. Президент України Віктор Ющенко переконаний, що “саме
Україні історично судилося бути основою інтеграційних процесів у регіоні ЦентральноСхідної Європи, стабільність якого є важливою не тільки для континенту, але й для цілого
світу. Українці стануть нацією, яка запропонує світові високі духовні цінності, нові зразки
демократичної культури, міжнародної єдності та міждержавного діалогу. У цьому полягає
наш глобальний проект і наша мрія”. Кроком на цьому шляху можна вважати і створення за
ініціативою України у 2005 р. Спільноти демократичного вибору як “регіонального форуму
забезпечення демократії, безпеки, стабільності і процвітання в Балто-ЧорноморськоКаспійському регіоні”.
Проте, останнім часом все чіткіше проявляється низка проблем у поступі України до
інтеграційних структур, її відставання від постсоціалістичних країн навіть з нижчим рівнем
соціально-економічного розвитку та внутрішньополітичної стабільності. Важливою
причиною розходжень між європоцентристськими політичними деклараціями Української
держави та її реальним місцем у структурах, які визначають зміст й основні напрямки
політичних, економічних та культурних процесів на Європейському континенти, є, на наш
погляд, саме історичний досвід, зокрема уроки боротьби за українську державність і традиції
зовнішньополітичної діяльності України у минулому, які значною мірою детермінують
процес розвитку сучасних форм співробітництва між Україною та європейськими
структурами, з одного боку, та впливають на формування співробітництва з окремими
державами на двосторонньому та регіональному рівнях, з іншого.
Втім, слід констатувати, що й сьогодні, на 17 році української незалежності триває
пошук оптимальних концептуальних підходів до зовнішньої політики України, і не лише
зовнішньої. Консолідуючими цінностями у зазначеному процесі можуть бути стабільний
поступальний розвиток економіки, який здатний забезпечити гарантований соціальний
захист, якісна влада, що спроможна бути гідною довіри і контролю громадянського
суспільства, покликаного впливати на процес прийняття стратегічних політичних рішень, а
також взаємодоповнення внутрішньої та зовнішньої політики. Врешті, поки що приваблива
мета європейської та євроатлантичної інтеграції не перетворилася на інтегральну українську
національну ідею. Загалом слід визнати, що за роки нашої незалежності так і не відбулося
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реального зростання ролі України в Європі і світі. Більше того, по великому рахунку
говорити сьогодні про Україну як велику європейську державу, як реальний, а не
формальний суб’єкт європейської економіки, політики, культури, поки що зарано. І річ
навіть не в тому, що вона не цілком вийшла з “тіні” своєї східної сусідки – Росії, а в тому,
що, будучи, безперечно, великою за європейськими масштабами країною, ще не є достатньо
реальною державою зі сформованими внутрішньополітичними і зовнішньополітичними
інтересами, цілями, зобов’язаннями тощо. Її незрозуміла економічна політика в країні і за її
межами, політичні метання між Росією і Заходом створили специфічний образ країни в очах
світової громадської думки. І навіть після Помаранчевої революції 2004 р. сьогоднішня
Україна – це потенційно існуюча держава європейського значення, що болісно намагається
знайти національну форму й зміст в економічному, політичному й міжнародному плані.
Треба мати достатньо терпіння й наполегливості на цьому шляху. Для цього важливо,
аби народи європейських держав, їх політичні еліти, враховуючи уроки історії, були
готовими прийняти Україну до “спільного європейського дому”, що розбудовується, і
аналогічну чітку позицію повинна мати і наша країна. Окрім того, Україна повинна мати час,
ресурси і зовнішню підтримку для відповідних перетворень, які дозволять говорити про
органічну належність нашої держави до Великої Європи. Будемо сподіватися, що час пошуку
Україною свого шляху в світову співдружність не буде надто тривалим.
Stepan Vidnyanskyi
THE ATTEMPT OF THE COMPREHENSION OF THE PAST OF UKRAINE IN THE
CONTEXT OF WORLD HISTORY
The paper reveals the National History in the World historical process, considers the Past
of Ukraine in the context of World History.
Key words: Ukraine, National History, World History, Europe, Ukrainian question,
independence.
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Є

вропейська інтеграція є доволі складним соціально-політичним явищем, яке
передбачає не лише інтеграцію України в міждержавні структури, а й розвиток з
усіма країнами Заходу. Усвідомлення Україною себе як невід’ємної частини
сучасної Європи та складової євроінтеграційних процесів, необхідність досягнення
успіху на шляху до ЄС вимагає прискіпливого аналізу розвитку Європейського Співтовариства в
рамках пошуку ідентичності. Серед іноземних вчених, які розглядають певні аспекти даної
проблематики, слід назвати Е. ван дер Цверде, Р. Луро, К. Радаеллі, Т. Дієза, Т. Хегліна, В.фон
Вайденфельда, П. Глотца, Е. Балібара та ін. До питання національної ідентичності та
самоідентифікації України звертаються такі вітчизняні вчені як М. Михальченко, Л. Шкляр,
О. Майборода, Л. Нагорна, В. Якушик. Інституційно та ідеологічно європейська інтеграція є не
стільки зовнішньою, скільки внутрішньою політикою. Потужна хвиля інтеграції українства у
загальноєвропейський соціум. Реальне членство в ЄС розпочинається вдома. Це питання
відповідності певним критеріям. Економічна складова домінує в обгрунтуванні інтеграційного
процесу [1, с. 229].
Критерії членства в Євросоюзі визначив Копенгагенський саміт (червень,1993 р.). Від
кандидата вимагається стабільність інститутів демократії, верховенство закону, повага до прав
людини і захист прав меншин (політичний критерій); функціонуюча ринкова економіка,
здатність впоратись із тиском конкуренції та ринкових сил (економічний критерій); прийняття
обов’язків членства, включаючи прихильність цілям політичного, економічного і монетарного
союзів. Головним чинником є відповідність політичному критерію. Економічне зростання в
країні, що інтегрується, не має впливу на жодному з етапів, загальний ВВП враховується опісля.
Не впливає і фактор географічної близькості, а також цивілізаційна ідентичність – католицька,
православна чи мусульманська. Більше того, світова політична думка досі не виробила
концептуально завершеного підходу до європейської ідентичності, особливо щодо “спільної
самосвідомості” громадян континенту. Декларований Україною курс на інтеграцію в Європу
вимагає формування європейських стандартів як в політиці, так і в економіці країни.
Європейська інтеграція України є процесом розширення політичних, економічних і культурних
відносин з ЄС. У перспективі результатом таких відносин має стати набуття Україною
повноправного членства в ЄС.
Важко не погодитися з авторами монографії “Велика розтока”, які підкреслюють: “З усіх
відомих людству криз найбільш гострою і тяжкою за своїми історичними наслідками є
поширювана нині на терені країн трансформації (особливо Східної Європи і країн колишнього
СРСР) ідентифікаційна криза” [2, с. 100]. Адже без ідентифікаціїї у координатах історичного
часу і геополітичного простору, поза стійким продуктивним зв’язком між філософською
думкою, суспільною наукою та соціальною практикою принципово неможливе визначення і
політичне вираження життєво важливих інтересів країн і народів, – підсумовують автори.
“…На межі ХХІ ст. фактично виник глобальний ринок, але мегасуспільство ще не
сформувалось”? [2, с. 150]. Для ідентичності ЄС очевидно важливою проблемою постає саме
формування мегасуспільства.
Правовою основою відносин між Україною і Європейським Союзом є Угода про
партнерство і співробітництво від 16 червня 1994 р., яка набула чинності 1 березня 1998 р.
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Стратегія інтеграції України до ЄС затверджена указом Президента України від 11 червня
1998 р. Вона передбачає приведення чинного законодавства до європейських стандартів,
формування економічних передумов для набуття повноправного членства в ЄС, включення в
систему загальноєвропейської безпеки, зміцнення демократії, досягнення загальноєвропейського
рівня соціального забезпечення і захисту населення, а також культурно-освітню, науковотехнічну, реґіональну і галузеву співпрацю.
Відомий західний дослідник С. Хантінгтон зауважує: “Процес перевизначення ідентичності
може бути доволі тривалим, переривчастим і болісним у політичному, соціальному,
інституціональному і культурному плані” [3, с. 210]. С. Хантінгтон: У кожного є кілька
ідентичностей, які можуть конкурувати одна з одною, або доповнювати одна одну (родинні,
професійні, культурні, інституційні, ідеологічні та інші…”. Сучасний вітчизняний дослідник Ф. В.
Барановський виділяє кілька рівнів ідентичності: на першому рівні існує локальна ідентичність, на
другому – національна, на третьому – макрореґіональна. “Для того, щоб суспільство було
солідарним, – зауважує автор, – потрібні загальні цінності. Загальні цінності означають загальну
ідентичність. Якщо її не буде, то буде домінувати локальна ідентичність” [4, с. 265].
В основі – феномен двох орієнтацій – західної та північно-східної. Як наслідок – вияв таких
рис у суспільстві як суспільна пасивність, орієнтація на утриманство, патерналізм, нехтування
правовими нормами, невмотивована амбітність, наявність у структурах влади різних ідеологій,
устремлінь, інтересів.
Для України самоідентифікація має проходити в діахронічному вимірі – у власному
минулому і сучасному та синронічно – в оточуючому світі. Діахронічний вимір
самоідентифікації потребує розгляду площин націо- та державотворення, культурної, релігійної
ідентичності. Ідентифікація синхронна (синхронічна) порушує низку питань у площині “ми–
вони”. Самоідентифікація пов’язана з процесом культурного і духовного становлення нації, для
проведення якого необхідне гармонійне поєднання внутрішніх чинників і зовнішнього вектора
розвитку.
Особливістю більшості перехідних суспільств характерне загальне поліментальне поле.
Проголошення незалежності держави порушило цілу низку проблем і породило ідентифікаційну
кризу, спричинену комплексом чинників об’єктивно-історичного та суб’єктивного характеру.
Для
першої половини 1990-х років характерно-типовою була суміш українськонаціоналістичних, радянсько-комуністичних, споживацько-капіталістичних символів. Тобто
спостерігалися мозаїчні елементи етнічної та радянської ментальності. У духовному просторі
особливе місце зайняв “ідеологічний трикутник”, репрезентований лібералізмом, комунізмом,
націоналізмом. Проблема набуде рельєфнішого окреслення при порівнянні визначеності,
стабільності й чіткості орієнтирів в єдино-партійному радянському середовищі. Ознаки
збентеження і розгубленості новопосталого суспільства американський антрополог К. Ваннер
оцінила як “симптом соціальної шизофренії”. Ще в 1965 р. А. Тоффлер запровадив у науковий
обіг новий термін “футурошок”, яким пояснювався стрес та дезорганізація, які виникають у
людей, котрих піддано занадто великій кількості змін за дуже короткий час.
Разом із здобуттям незалежності спостерігається поява низки різнопланових проблемних
полів. З-поміж іншого окреслилося два найвагоміші: відносини з колишніми сусідами та братніми
республіками, а також – позиціонування держави у геополітичному просторі. З точки зору свого
геополітичного і геоекономічного розташування Україна є цілком європейською країною. Однак у
силу історичних обставин Україна розвивалася в неоднакових умовах – і під впливом
західноєвропейської, і під впливом євразійської соціально-культурної традиції, яку уособлювала
спочатку Росія, а пізніше й Радянський Союз. Це вплинуло на формування відмінностей в
геополітичних орієнтаціях населення західних і східних областей: відбулося розщеплення
ментальності, різне розуміння національних інтересів [4, с. 243]. Своєрідність геополітичного
положення України на межі двох великих цивілізаційних просторів – європейського і
євразійського – актуалізує проблему самоідентифікації в цій площині. У теперішній час за
визначенням вітчизняного дослідника М.Михальченка “Україна ще не “міст”, не санітарний
кордон”, тим більше не “центр” ніяких співтовариств. Поки Україна є “лімітрофом” для Росії і
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Європи, проміжний, міжцивілізаційний простір між західною і російсько-євразійською
цивілізацією”. Автор стверджує: “Лімітрофне положення, становище – це проміжне положення і
становище. Якщо народ “лімітрофу” не укорінюється у структуру якої-небудь реґіональної
цивілізації, то самовизначення цього народу у формі незалежної держави залишається
проблематичним, як і проблематично створити свою локальну цивілізацію” [5, с. 145]. Можливо за
законом “заперечення заперечення” притягальною на початковому етапі державотворення
виявилася західна модель з превалюванням демократичних свобод на противагу усталеному в
радянській державі принципу тотального контролю та ієрархічної владної підпорядкованості.
Наслідком цих карколомних процесів був не лише пошук місця держави в часі і в просторі, але й
“злам соціуму”, втрата або зміна морально-ціннісних орієнтирів. Еталон європейської ідентичності
новітньої пори склала “якість життя”. “Європеїзація” стала чи не найголовнішим мобілізуючим
стимулом суспільних трансформацій України.
Ставлення громадян України до ЄС. Європейське майбутнє України залежить не тільки від
дипломатів та політиків. Тому вкрай важливо враховувати думку пересічних громадян. За
результатами загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Центром імені
Олександра Разумкова в червні 2007 р. – 50,4 % громадян підтримали ідею вступу України до
ЄС. Як наголошує сучасний дослідник проблем євроінтеграції Ф.В. Барановський, – на
сучасному етапі зовнішньополітичні пріоритети мають вийти на новий якісний рівень в рамках
стратегічних співвідношень з ЄС, оскільки “саме ЄС довів на пракатиці дієздатність своєї
внутрішньої і зовнішньої політики та надає приклад найуспішнішого політичного, економічного
і соціального розвитку [4, с. 176].
За результатами опитування “Оцінка реалізму цілей європейської інтеграції України”,
проведеного у жовтні 2005 р., жовтні 2006 р. та жовтні 2007 р., експерти визначили збереженість
доволі розмитої оцінки досягнення цілей розвитку українського суспільства за умов
європейської інтеграції. Максимум розподілу відповідей за балами шкали припадає на оцінку
“дуже низька” або “низька” (40–60 % відповідей) [6, с.18–19]. Зберігаються (станом на жовтень
2007 р.) переважно низькі оцінки міри реалізації усієї сукупності цілей, а саме:
досягнення європейських стандартів життя людини як “дуже низька” ступінь
вірогідності або “низька” – 64% опитуваних;
формування середнього класу – 61,8 %;
ефективність політичної системи – 58,0 %;
відкритість та прозорість влади – 57,7 %;
інституційна спроможність влади – 56,0 %;
конкурентоспроможність вітчизняного ринку – 55,0 %;
зміцнення національної безпеки – 51,8 %;
забезпечення сталого економічного зростання – 51,6 %;
забезпечення прав і свобод громадян – 49,8 %;
зміцнення європейської системи безпеки – 45,8 %;
інтеграція національної економіки в світове господарство – 45,8 %.
Отже, результати опитування у жовтні 2007 року підтвердили досить розмиту оцінку щодо
досягнення цілей розвитку українського суспільства за умов європейської інтеграції: зберігаються
переважно низькі оцінки міри реалізації усієї сукупності цілей; спостерігається тенденція більш
стриманих сподівань щодо реалістичності цілей європейської інтеграції України.
Ставлення населення до можливого вступу України в Європейський Союз (ЄС).
Оцінювання здійснювалося в межах масового опитування через питання 8: “Яке Ваше
ставлення до можливого вступу України в Європейський Союз (ЄС)?”, за яким розподіл
відповідей респондентів у жовтні 2007 року виявився таким.
Безумовно підтримую – 25,9 %
Скоріше за, ніж проти – 22,2 %
Частково підтримую, частково ні – 26,4 %
Скоріше проти, ніж за – 11,6 %
Однозначно проти – 9,3 %
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Мені байдуже – 2,7 %
Не знаю, що таке ЄС – 1,8 % [6, с.19–20].
Соціальне розшарування і якість життя слугують не менш суттєвими факторами для
визначення справжньої ваги та непідлакованого іміджу будь-якої країни. Всесвітній інститут
проблем економічного розвитку при Університеті ООН опублікував у квітні 2007 р. рейтинг
20 найбагатших націй. Українці в нього не потрапили. Водночас примітні порівняльні аспекти.
Приміром, в Японії 10 % населення контролюють 40 % національного доходу, у США – 70 %, а
в Україні, згідно із заявами авторитетних політиків, 10 сімей – 90 %. Подібне не може не
шокувати. Адже у 2006 р. на частку 20 % американських сімей припало лише 50,4 % сукупного
обсягу особистих доходів у країні. Це найбільший показник із 1967 р., відколи Бюро перепису
населення відстежує такі дані.
За індексом якості життя (журнал International Living) у 2007 р. Україна була на 64 місці з
193 країн, а у трійці лідерів – Франція, Австралія, Нідерланди. Береться до уваги вартість
проживання, культурні параметри, можливості дозвілля, розвиток економіки, стан довкілля,
дотримання свобод і прав людини тощо.
Дослідження Світового банку “Бідність в Україні” (липень 2007 р.) показали наступне. За
межею бідності знаходилися близько 30 % багатодітних родин, при тому, що рівень бідності в
родинах з 1–2 дітьми становить 8 %. У середньому кожен на оплату комунальних послуг
витрачав 7 % свого доходу.
Рівень розриву між багатством і бідністю в Україні неприйнятний у розвиненому світі. У
згаданій Японії 10 % найбагатших людей багатші за 10 % найбідніших лише у 4,5 раза, в Європі
та США – від 6 до 9 разів, а в Україні – у понад 100 разів. Показово, що у 2007 р. серед країн
Центральної та Східної Європи Україна фінішувала другою за доларовими мільярдерами. За рік
їх збільшилося з 15 до 24. Перше місце утримувала Росія (43), а третє Польща (15).
У 2001 р. за рейтингом (індексом) глобалізації, який оприлюднює американський журнал
Foreign Policy, Україна займала 42 місце, а у 2006-му – 39. Росія здобула право на 57 місце.
Враховано дані 62 країн, що об’єднали 85 % населення і 96 % всесвітнього ВВП. Бралися до
уваги 12 параметрів, об’єднаних у чотири категорії: економічна інтеграція (обсяг міжнародної
торгівлі, інвестицій, різних виплат через кордони), персональні контакти (поїздки, туризм,
телефонні переговори, поштові відправлення і перекази), технологія (розвиток інтернету тощо),
залучення у міжнародну політику (мережа посольств і т.п.). У десятку країн з найбільш високим
індексом глобалізації постійно входять Сінгапур, Швейцарія, США, Ірландія, Данія, Канада,
Нідерланди, Австралія, Австрія, Швеція. Як бачимо, члени ЄС та НАТО переважають.
Напередодні 1996 р. Україна посідала 20 місце серед 26 постсоціалістичних країн за
результатами ринкової трансформації. Нашкодило вибіркове, а не системне запозичення і
використання досягнень, фрагментарне врахування досвіду навздоганяльної модернізації. Як
велемовно свідчить світова практика, ефект імітації, наслідування нерідко викликає суспільний
дискомфорт і прагнення ліквідувати нав’язні елементи.
Отож, прогнозуючи глобальні тенденції розвитку людства до 2015 р., експертиміжнародники під орудою директора ЦРУ Джорджа Тенета накреслили Україні рух на Захід (та
не у списку кандидатів у Євросоюз), що ускладниться повсюдною корупцією, силою
кримінальних організацій та триваючими питаннями про дотримання правових норм.
Грунтовне дослідження Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку,
проведене в кінці 1999 р. в 22 країнах з перехідною економікою, дозволило виділити
фундаментальний чинник їхніх трансформацій – узурпація держави – наявність у взаємодії між
бізнесом і державою механізмів, через які наближені до керівництва державою фірми
намагаються визначити державні рішення, що приймаються державою, з метою отримання
особливих переваг, часто через встановлення бар’єрів для конкуренції.
За індексом сприйняття корупції (міжнародна організація Transparency International)
Україна стабільно займала найгірші місця, хоч і прогресувала, приміром, у 2004 р. – 122 із 144, у
2006-му – 99 із 163 можливих, а у 2007-му – 118 із 180. У Росії поточну ситуацію оцінено
нищівніше – 145 місце. Цей рейтинг грунтується на результатах опитувань експертів з приводу
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їхніх оцінок корумпованості в державному секторі. Найнижчий рівень корупції у Фінляндії,
Ісландії, Новій Зеландії, Данії, Сінгапурі, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Австралії та Нідерландах.
Знову ЄС і НАТО у лідерах.
Типовий приклад. Серед теперішнього 46-мільйонного населення України нараховується
3,5 млн. ветеранів війни і прирівняних до них. У тричі демографічно більшій Росії – тільки
1,5 млн. З огляду на це міністр праці і соціальної політики Михайло Папієв у грудні 2006 р. різко
заявив про процвітання в Україні специфічного виду корупції, котрий базується на незаконній
видачі посвідчень, що дозволяють користуватися різними соціальними пільгами.
У грудні 2006 р. 48,5% опитаних висловилась за те, що Україні слід вступити до ЄС,
32 % – проти [7, с. 42].
Оцінка громадськістю того, який напрям зовнішньої політики України має бути
пріоритетним для України (станом на грудень 2006) %
Відносини
Захід
Центр
Південь
Схід
Із країнами ЄС
58,9
40,0
22,4
20,9
Зі США
1,8
1,2
1,0
1,7
Із Росією
9,4
27,4
50,8
55,5
З іншими країнами СНД
6,3
10,8
11,2
12,0
Таким чином, у грудні 2006 р. за відносини з країнами ЄС висловились лише
представники західного та центрального регіонів; в інших же – за Росію.
Оцінка громадськістю того, якими мають бути стратегічні цілі Президента у сфері
зовнішньої політики (станом на вересень 2005 р.) %
Ціль
Захід
Центр Південь
Схід
Вступ до ЄС, членство в НАТО та одночасно
збереження і розвиток партнерських,
43,5
12,9
10,0
9,6
добросусідських відносин з Росією та країнами СНД
Вступ до ЄС, відмова від членства в НАТО,
збереження та розвиток партнерських
28,9
33,5
33,2
31,5
добросусідських відносин з Росією та СНД
Відмова від вступу до ЄС і НАТО, курс на
політико-економічну інтеграцію з Росією і СНД,
8,0
29,5
41,5
39,7
зокрема в рамках ЄЕП
Інше
3,2
3,7
1,7
1,5
Важко відповісти
16,4
20,4
13,6
17,7
[8, с. 52].
Образ України у Європі.
На початку 1990-х рр. західних візитерів дивував похмурий вигляд киян, на обличчях
яких “коміністична доба залишила страждалий відбиток”.
З усіх європейських держав найчастіше сучасну Україну порівнювали з Італією періоду
1980-х рр.:
– виразний реґіоналізм;
– майже поголовна корупція правлячих еліт;
– традиційно сильна комуністична опозиція.
Тривалий час основні політичні та соціальні стереотипи української дійсності кінця
ХХ – поч. ХХІ ст. емоційно увиразнював публіцистичний фіксаж заголовку у виданні “The
Times”. – 2002. – 7 September – “And there’s another country I’ve heard of long ago” – “Це якась
інша країна про котру я щось давно чув”. Від перших запитань після розвалу комуністичної
системи – “Що це за країна?.. кордон?.. народ?..”.
Однак: Українців лише епізодично у 1990-х рр. відносили до “третього світу”, позаяк їх
визнавали за європейців. Аргумент (убивчий!) бо, принаймні, “у Києві, чудове метро, потяги
приходять вчасно, усюди є електричка і телефонний зв’язок” (“The Times”).
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Використовуючи експрес-метод, вчений українського походження Осип Мороз провів
соціологічне дослідження на тему: “Українська діаспора та її бачення України”. [Діаспора –
15 млн. чол., з них – 2 млн. у США] виокремила 3 найважливіші проблеми України (2001 р.):
– економічна криза;
– корупція і хабарництво;
– занепад культури, освіти, науки.
Серед позитивних процесів:
– здобуття незалежності;
– співпраця із Заходом;
– обрання президентом некомуніста;
– без’ядерний статус і виведення ракет;
– відродження української мови;
– грошова реформа;
– відбудова церкви.
Для Заходу в цілому у поглядах на незалежну Україну характерні:
– домінуючі рефлексії про образ жертви (України)
– розмиту ідентифікацію;
– відчуженість між населенням і владою;
– соціальне дивацтво;
– щире прагнення високих європейських стандартів і західноцивілізаційної перспективи.
Погляди ЄС на відносини з Україною випливають із інтересів ЄС на східному напрямку
реалізації Європейської Політики сусідства.
Причини зацікавленості:
І. Геоположення України – дозволить вирішити окремі завдання ЄС на Сході:
– стабілізація відносин з Росією;
– сприяння співробітництву з Біларуссю;
– активізація політики ЄС у Чорногорському реґіоні, де Україна відіграє ключову роль;
– сприяння розвитку проектів із транспортування каспійської нафти і газу в Європу;
– гарантування безпеки на східних кордонах ЄС;
– врегулювання “замороженого” Придніпровіського конфлікту шляхом
тісного
співробітництва України з Молдовою.
ІІ. Підтримати процес переходу до демократії та ринкової економіки в Україні.
ІІІ. Україна може виконувати роль буферної зони на східних кордонах Європи.
ІV. ЄС вбачає в україні сферу для вкладання європейських інвестицій.
Ставлення країн ЄС до України
На сучасному етапі Україна не відповідає цим критеріям і це створює певні розбіжності
у ставленні країн-членів ЄС до вступу України в це об’єднання.
І група: Польща, Прибалтійські, Скандинавські країни – за те, щоб надати Україні
можливість в перспективі стати членом ЄС.
ІІ група: передусім Франція, Великобританія – вважає дискусії про вступ України
передчасними.
ІІІ група: Південно-Європейські країни (наприклад, Іспанія, Португалія) – зовсім не
зацікавлені в тому, щоб Україна стала членом ЄС.
ІV група: серединна позиція – Німеччина (Берлін) хотів би допомогти Україні відповідати
вимогам ЄС, але з іншого боку, він не дає їй ніяких обіцянок з приводу членства [9, с. 60–66].
Не дивлячись на проголошення в жовтні 2007 р. лісабонської “Єдиної союзної угоди”
(підписання якої заплановане на грудень 2007 р.) інституціональні проблеми розвитку ЄС
далекі від вирішення. Серед них:
1.“Конституційна криза” – найбільш резонансна, проте не єдина у довгій низці
важливих проблем, що потребують розв’язання.
2.Бюджет ЄС на 2007–2013 роки.
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3.Перегляд Пакту стабільності та зростання (Пакт стабільності та зростання складається
з трьох актів європейської спільноти, ухвалених 1997 року; має на меті гарантувати країнамучасникам економічного та валютного союзу, дотримання бюджетної дисципліни після
запровадження євро, зокрема утримання бюджетного дефіциту в межах 3%).
4.Стратегія і тактика дальшого розширення.
5.Узгодженість дій інституцій європейської спільноти, переосмислення Лісабонської
стратегії (Лісабонська стратегія – 10-річна стратегія розвитку ЄС, ухвалена в 2000 році в
Лісабоні Європейською Радою).
6.Узагальнюючи, сучасний стан Європейського Союзу можна охарактеризувати як
серйозну кризу кількісного та якісного зростання спільноти.
В цих умовах євроінтеграційні прагнення України, з точки зору часу, не є сприятливими.
Крім того, просування нашої країни в напрямі ЄС заважають внутрішні чинники –
протистояння всередині владних структур, брак кадрового і фінансового забезпечення та
відсутність координуючого органу у сфері Європейської інтеграції. Загальновизнаною є думка, що
українська влада не готова жити та управляти країною за європейськими нормами і стандартами.
Таким чином, можна констатувати:
– Історично територія України тісно пов’язана з Європейським простором – інтеграція
українознавства у загальноєвропейський соціум – наразі (на часі).
– Інституційно та ідеологічно європейська і євроатлантична інтеграція є не стільки
зовнішньою, скільки внутрішньою політикою.
– Політики повинні мати мужність для прийняття нетрадиційних рішень і політичних
концепцій, які розраховані на тривалі терміни.
– Необхідність консолідації внутрішніх зусиль для забезпечення умов стабільності
демократичного розвитку українського суспільства.
– Інформативність населення (про переваги та ризики приєднаня до ЄС + громадяни
повинні відчувати конкретні позитивні результати). Варто вести мову не лише про
зростання впливу ЗМІ за режисуру політичних ігор, але через ЗМІ ґрунтовно інформувати
громадян про нагальні проблеми інтеграції. Наразі є конче необхідним суспільний дискурс
про довгострокові цілі, орієнтацію, цінності й інтереси країни.
– Деструктивні впливи політичної кризи – негативний імідж. Інтеграція України до
ЄС була визначена серед основних стратегічних пріоритетів зовнішньої політики України і
залишається таким і на майбутнє, що відзначено в програмі нового уряду України.
– Однак, слід визнати переважно демократичний характер цього процесу, а відтак
відсутність реальних практичних заходів.
Активізація відносин між Україною та ЄС після президентських виборів 2004 року.
Серед здобутків (Серед позитивних наслідків цих відносин) можна виділити наступні:
– поглиблення співробітництва у сфері Спільної зовнішньої політики та політики
безпеки;
– план дій Україна – ЄС на 2005–2007 рр.;
– двохсторонні документи у сфері юстиції, безпеки, енергетики;
– зрушення у візово-міграційній політиці;
– один із головних здобутків – ЄС визнав ринковий статус української економіки;
– на черзі дня постало питання про ухвалення рішення світової організації торгівлі
про прийняття України (а це відкриє двері для переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС).
7.
Прилучення України до загальноєвропейського процесу можна характеризувати як
уповільнений та малопродуктивний.
Основні причини цих зволікань полягають:
– не в зовнішніх, а передусім – у внутрішніх чинниках;
–
не у суспільному (громадянському), а у державному (владному) секторі.
Необхідно усвідомити той факт, що європейська інтеграція є досить складним
соціально-політичним явищем, яке передбачає глибоку внутрішню перебудову.
Дезорієнтований еклектизм українського життя поділений вздовж безлічі ліній:
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– регіональних;
– культурних;
– етнічних;
– мовних;
– релігійних;
– поколіннєвих.
Ідентичність сучасного українця і фрагментація України не збігаються з простими
лініями географічного, мовно-культурного чи етнічного поділу, а передбачає
найрізноманітніші комбінації.
Перед Україною стоїть завдання побудови суспільства європейського зразка. Тобто
виникає необхідність поєднати світовий досвід з українською ментальністю і реаліями
сьогодення [4, с. 159].
Сучасний відомий український дослідник О. Майборода стверджує: “Геостратегічний
вибір країни є оптимальним за співпадіння двох мотивів – цивілізаційно-ідентифікаційного
та раціонально-прагматичного. Перший з названих мотивів обумовлює вибір країною
стратегічного, а то й вічного стратегічного союзника за критерієм самовіднесення себе до
тієї ж цивілізації, що і бажаний партнер. Зближення з цивілізаційним аналогом кратно
прискорюється очікуваною матеріальною вигодою, тобто другим мотивом. Однак, коли
трапляється незбіг обох мотивів, країна у своєму виборі керується одним із них. За будьякого рішення країна та її населення мають ідентифікувати себе частиною того простору, до
якого спрямований її геополітичний вектор” [10, с. 71].
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
УДК 94 (477)

Сергій Троян
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІЇ
У статті автор розглядає методологію викладання актуальних
аспектів міжнародних відносин у шкільному курсі новітньої історії.
Ключові слова: міжнародні відносини, дипломатія, новітня
історія, геополітика, міжнародна безпека, міжнародне право,
підручник.

П

роблемам міжнародних відносин, зовнішньої політики різних держав,
насамперед провідних, війни та миру тощо у шкільному курсі новітньої історії
відведено вагоме місце. В цьому сенсі на особливу увагу заслуговує
формування в учнів відповідних знань на основі оволодіння конкретним навчальним
матеріалом, викладеним у численних навчальних посібниках і підручниках відомих
вітчизняних істориків (як представників вищих навчальних закладів, так і шкільних
учителів), які презентують практично всі реґіони нашої держави (Львів, Київ, Запоріжжя,
Чернівці, Рівне і т. д.). У пропонованій розвідці ми ставимо перед собою три принципових
завдання. По-перше, обгрунтувати теоретико-методологічне концептуальне бачення одного
із підходів, на основі якого доречно здійснювати виклад матеріалу з міжнародної тематики у
шкільному курсі всесвітньої історії. По-друге, подати авторський підхід до аналізу контексту
новітніх міжнародних відносин, тобто навести принципову характеристику їх системи,
закономірностей і тенденцій розвитку після рубежу 80–90-х років минулого століття.
Причому, дані завдання розглядаються як визначальні або наріжні. По-третє,
охарактеризувати принципові позитиви та “вузькі місця” у висвітленні різних аспектів
міжнародних відносин у підручниках з новітньої історії для 10–11 класів.
В основу аналізу доробків вітчизняних фахівців у сенсі досліджуваної проблематики
покладемо метод “рози вітрів”. Класична або ж географічна суть цього поняття визначається
загальним контекстом даної категорії. Роза вітрів (“Великий тлумачний словник сучасної
української мови” подає таке визначення рози вітрів – графічне зображення повторюваності
напрямів і величини сили вітру у певній точці земної поверхні за певний час [3, с. 1231]) –
векторна діаграма, яка характеризує режим вітру в даній місцевості на основі багаторічних
спостережень; величина променів, що розходяться від центру діаграми у різних напрямках,
пропорційна повторюваність вітрів цих напрямків. Її враховують, зокрема, при плануванні
населених пунктів, найдоцільнішій орієнтації будівель, споруд тощо. Стосовно розуміння
“рози вітрів” як уведеного нами в науковий обіг методу та його застосування щодо сфери
гуманітарних (історичних, політичних наук), то він ґрунтується на виявленні здобутків і
недоліків, визначенні оптимальних параметрів подачі навчального матеріалу на підставі
вивчення змісту чотирьох головних складових і взаємозалежностей між ними у розрізі
вузлової проблеми дослідження. Звідси, характеристика контексту міжнародних відносин у
шкільному курсі всесвітньої історії Х–ХІ класів подається крізь призму аналізу місця, яке у
їх висвітленні займають чотири, на нашу думку, визначальні вектори “рози вітрів”, пов’язані
між собою тісними органічними взаємозалежностями: 1) теорія міжнародних відносин; 2)
історія міжнародних відносин; 3) історія дипломатії; 4) геополітика.
І. Теорія міжнародних відносин – це наука і академічна дисципліна, яка має своїм
об’єктом реально існуючі зв’язки та взаємодії учасників світової політики, ставить за мету
знайомство з основними концепціями, актуальними проблемами теорії та практики
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міжнародних відносин, основними закономірностями і тенденціями розвитку світового
політичного процесу.
Таке визначення дозволяє, зокрема, констатувати, що школярі, насамперед, повинні
отримати або закріпити а) чітке визначення базових дефініцій чи категорій науки про
міжнародні відносини, до яких належать “міжнародні відносини”, “міжнародна політика”
або “світовий політичний процес”, “зовнішня політика”, “дипломатія”; б) розуміння суті
закономірностей і тенденцій розвитку міжнародних відносин.
З точки зору фундаментальних категорій науки про міжнародні відносини звернемо
увагу на такі важливі, на нашу думку, моменти. Після Другої світової війни були сформовані
дві концепції або два підходи до розуміння змісту і направленості міжнародних відносин.
Перший одержав назву “традиціоналістського” і найбільш повне втілення знайшов у працях
американського політолога Ганса Дж. Моргентау (наприклад, “Політика націй”). Учений
визначав міжнародні відносини як “політичні взаємини між націями”, в основі яких лежить
боротьба за владу – єдиний “національний інтерес” для всіх учасників або акторів
міжнародного життя. Це, на його думку, зумовлюється їхньою природною схильністю до
насильства й жагою влади.
Прихильники другого підходу – “модерністського” – намагалися сформулювати більш
широкі та різнобічні уявлення про сутність міжнародних відносин. Але на практиці вони
часто ігнорували загальні соціальні закономірності й обмежували дослідження міжнародних
відносин пошуками шляхів оперативного втручання у їх розвиток. Найчастіше “модерністи”
розглядали тільки окремі компоненти міжнародного життя, наприклад процес прийняття
зовнішньополітичних рішень, їх оптимізації та втілення у життя. Тому наука про міжнародні
відносини фактично зводилася до визначення поведінки окремих суб’єктів цих відносин,
найчастіше до вивчення політики окремих держав, хоча й не завжди. Так, представник
школи біхевіоризму Д. Сінгер запропонував вивчати поведінку всіх можливих учасників
міжнародних відносин – від індивідів до глобальної спільноти – зовсім не турбуючись про
встановлення пріоритету відносно їх ролі на світовій арені. В цілому міжнародні відносини
розглядалися “модерністами” насамперед як звичайна сукупність зовнішніх політик окремих
держав, що робило можливим виявлення оптимальних засобів досягнення окремих
національних інтересів, але недооцінювало небезпеку їхнього зіткнення.
У цілому представникам обох підходів не вистачало розуміння міжнародних відносин
як цілісної системи та функціональної єдності її складових компонентів – з одного боку, і як
діяльності на міжнародній арені різноманітних політичних акторів (держав, народів,
суспільних і громадських рухів, організацій тощо) – з другого. Такий комплексний підхід
почав формуватися з початку 70-х рр. ХХ ст. Він базувався на поглядах французького
соціолога М. Мерля, який у праці “Соціологія міжнародних відносин” пропонував
використовувати системну модель американського політолога Д. Істона для дослідження
міжнародних відносин.
Фактично М. Мерль запропонував ввести новий критерій для визначення специфіки
міжнародних відносин і назвав його “критерієм локалізації”. За цим критерієм специфіка
міжнародних відносин визначається як “сукупність угод або потоків, які перетинають
кордони або ж мають тенденцію до перетинання кордонів”. Таке визначення дозволяє
враховувати особливості кожного етапу в розвитку міжнародних відносин і не зводити їх
лише до міждержавних взаємодій. У його зміст також вповні вписуються найрізноманітніші
класифікації міжнародних відносин. Виходячи з системного підходу і “критерію локалізації”
М. Мерля, можна як дати визначення міжнародним відносинам (хоча, треба зауважити,
стосовно дефініції цього поняття у фахівців досі немає одностайної думки), так і вести мову
про різні типи, види, рівні та стани міжнародних відносин.
Запропонуємо таке, на наш погляд, найбільш прийнятне визначення міжнародних
відносин – це системна сукупність політичних, економічних, дипломатичних, правових,
воєнних, гуманітарних та інших зв’язків і відносин між суб’єктами світового співтовариства,
до яких відносяться держава, народ, суспільні та громадські рухи, різноманітні організації
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тощо. Це в цілому не суперечить точці зору Р. Арона, у відповідності з якою основний зміст
міжнародних відносин становлять взаємодії між державами, а незаперечним прикладом
міжнародних відносин є міждержавні угоди. Щоправда, відомий американський спеціаліст у
галузі міжнародних відносин Дж. Розенау висловив думку, що структурні зміни останніх
десятиріч у світовій політиці стали основною причиною взаємозалежності народів і
суспільств, викликали трансформаційні зміни у міжнародних відносинах, їх головними
діючими акторами стають уже не держави, а конкретні особи (індивіди), які вступають у
відносини між собою при мінімальній посередницькій ролі держав або навіть всупереч такій
волі. Звідси, символічними суб’єктами міжнародних відносин у Р. Арона виступають
дипломат і солдат, а в Дж. Розенау – турист і терорист. Свого роду спробою поєднати обидві
точки зору на визначення і зміст міжнародних відносин може вважатися дефініція політолога
І. Кравченко – “всі форми обміну діяльністю, яка є предметом відносин між державами
(правові, наукові, техніко-виробничі й багато інших), аж до індивідуального спілкування,
утворюють міжнародні відносини”. При цьому треба мати на увазі, що в системі
міжнародних відносин діє величезна кількість різноманітних взаємозумовлених факторів
(географічний, економічний, національний, релігійний, воєнний, науково-технічний,
ідеологічний і т. п.), які повинні враховуватися всіма суб’єктами міжнародних відносин.
Тому справедливе визначення російського ученого А. Мурадяна: міжнародні відносини – це
стосунки, які “охоплюють усі різновиди громадських і приватних, політичних та інших
відносин, що передбачають перетин державного кордону людьми, товарами чи ідеями”.
Виходячи з такої багатогранності міжнародних відносин, треба виділити їхні різні типи,
види, рівні та стани.
Типи міжнародних відносин виділяють найчастіше на основі двох критеріїв – класового
і загальноцивілізаційного. Згідно першого, є відносини панування і підпорядкування
(феодальний і капіталістичний типи відносин), співробітництва і взаємодопомоги (стосунки
між соціалістичними державами), перехідні відносини (між державами, що звільнилися від
колоніальної залежності). У відповідності з другим критерієм виділяли два наступних типи
міжнародних відносин – 1) відносини на основі балансу сил і 2) стосунки на ґрунті балансу
інтересів.
Види міжнародних відносин також розглядаються за двома критеріями. За сферами
суспільного життя і, відповідно, змістом відносин виділяють економічні, політичні, воєнностратегічні, культурні, ідеологічні, науково-технічні. На основі взаємодії учасників або
акторів розрізняють міждержавні та міжпартійні відносини, стосунки між різними
міжнародними організаціями, транснаціональними корпораціями тощо.
За двома критеріями класифікують і різні рівні міжнародних відносин. Так, у
залежності від ступеня розвитку та інтенсивності кожного з видів визначають високий,
низький або середній рівні. А от на основі геополітичного критерію виділяють глобальний
або загальнопланетарний, реґіональні (європейський, азійський і т. п.), субреґіональні
(наприклад, країни Центрально-Східної Європи) рівні міжнародної взаємодії.
З точки зору ступеня міжнародної напруги можна говорити про різні стани
міжнародних відносин. До них належать стабільність і нестабільність, довір’я і ворожнеча,
співробітництво і конфлікти, мир і війна.
На міжнародній арені діють і взаємодіють різні сили або учасники міжнародних
відносин. Міжнародні відносини наших днів складаються з низки складних, часто
суперечливих і неоднозначних процесів місцевого, реґіонального і глобального характеру.
Немає жодних сумнівів, що значно зросла кількість учасників міжнародних відносин. Але,
щоб з’ясувати наскільки і яка їх роль у сучасному міжнародному житті, треба відповісти на
питання, кого вважати учасником міжнародних відносин? Що означає поняття “учасник”
міжнародних відносин?
Відповідь на друге питання проста: “учасник” або “актор” – це термін, яким у науці про
міжнародні відносини прийнято називати суб’єктів, тих, хто діє і взаємодіє на світовій арені.
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При цьому термін “актор” дуже зручний, бо він всеохоплюючий, акцентує увагу на поведінці
й допомагає зрозуміти, чому різні суб’єкти відіграють різні ролі у міжнародних відносинах.
Складнішою є відповідь на перше питання, оскільки серед вітчизняних і зарубіжних
учених немає єдності у поглядах на те, кого вважати міжнародними акторами. У зв’язку з
цим існують дві різні концепції міжнародних відносин – вузька або міждержавна і широка
або транснаціональна. Згідно першої, основним, домінуючим і навіть виключним суб’єктом
або актором міжнародної системи є держави. Тому розширення числа учасників
міжнародних відносин відбувається в сучасному світі за рахунок виникнення нових держав,
наприклад на місці СРСР чи Югославії. У межах широкої концепції розглядаються дії не
тільки держав, але й різноманітних організацій і навіть окремих осіб. Такому трактуванню
учасників міжнародних відносин найбільш повно відповідає термін “транснаціональний”.
Тому варто погодитися з точкою зору відомого французького юриста Бернара Жак’є,
що треба виділяти дві категорії або групи суб’єктів (акторів, учасників) міжнародних
відносин. З одного боку це держави, як традиційні, первинні й центральні міжнародні
актори, що повністю відповідає вузькій концепції міжнародних відносин. З другого – нові
суб’єкти, які з’явилися пізніше й існування яких виправдано широкою концепцією
міжнародних відносин. До цієї групи треба віднести міжурядові міжнародні організації,
міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації, національно-визвольні,
сепаратистські та ірредентистські рухи, мафіозні групи, терористичні організації, а також
окремих індивідів [7, с. 8, 118].
Поняття міжнародних відносин як особливого роду суспільних відносин на світовій
арені дуже тісно пов’язане з визначенням міжнародної політики. Однак при цьому постає
кардинальне питання: як відрізнити міжнародну політику від міжнародних відносин?
Питання тим більше не риторичне і з огляду на те, що, як зазначалося вище, саме поняття
“міжнародні відносини” має неоднозначне трактування. Окрім того, у дослідженнях з історії
поряд з категорією “міжнародна політика” як синоніми вживаються терміни “світова
політика” і “світовий політичний процес”, а близьким до них є поняття “зовнішня політика”.
Тому при розгляді даного питання ми виходимо на проблему категоріального апарату в
історії міжнародних відносин.
Доцільно погодитися з професором П. Циганковим, що найбільше ясності в дану
проблему вносить підхід, який запропонував російський міжнародник-аналітик А. Бовін.
Суть його полягає в наступному. “Світова або міжнародна політика” – це діяльність,
взаємодія держав (додамо від себе – а також інших міжнародних акторів – С.Т.) на
міжнародній арені. В свою чергу, “міжнародні відносини” – це система реальних зв’язків між
державами, які виступають і як результат їх дій, і як свого роду середовище, простір, у якому
існує світова політика. Звідси, міжнародна або світова політика є активним фактором
формування міжнародних відносин. Що стосується міжнародних відносин, то вони постійно
змінюються під впливом світової політики й у свою чергу впливають на її зміст і характер.
Відмінності існують також між світовою (міжнародною) політикою і зовнішньою
політикою. У спеціальних довідкових виданнях найчастіше зустрічаємо наступне визначення
поняття “зовнішня політика” – це “діяльність держави на міжнародній арені, що регулює
стосунки з іншими суб’єктами зовнішньополітичної діяльності: державами, зарубіжними
партіями та іншими громадськими організаціями, всесвітніми й регіональними
міжнародними організаціями” [18, с. 45]. При цьому зовнішня політика тієї або іншої країни
є конкретним, практичним втіленням міністерством закордонних справ або відповідним
йому зовнішньополітичним відомством основних принципів міжнародної політики держави,
які виробляються державними структурами і покликані відображати національні інтереси
держави. Офіційна діяльність керівників держав, урядів і спеціальних органів зовнішніх
відносин щодо здійснення цілей і завдань зовнішньої політики держав, а також із захисту
інтересів держав за кордоном називається дипломатією.

282

Україна–Європа–Світ

Поняття ж “міжнародна політика” застосовується як для визначення діяльності даної
держави у міжнародних справах, так і міждержавної політики на світовій арені взагалі. Тому
це поняття більш широке, ніж поняття “зовнішня політика”.
В цілому синонімічний ряд “міжнародна політика” – “світова політика” – “світовий
політичний процес” може отримати таке визначення – це сукупна цілеспрямована діяльність
народів, держав, їхніх інститутів, соціальних спільнот, об’єднань громадян у сфері
міжнародного життя з метою реалізації певних політичних цілей. Міжнародна політика
ставить перед собою наступні головні цілі:
– створення сприятливих міжнародних умов для успішної реалізації всіма державами
своїх внутрішньополітичних цілей і завдань;
– активна співпраця і взаємодія з усіма суб’єктами світового політичного процесу з
метою реалізації загальнолюдських інтересів, насамперед збереження цивілізації;
– участь у міжнародному поділі праці та пов’язаному з ним обміні товарами,
сировиною, технологіями, науково-технічними винаходами й духовними цінностями;
– захист прав людини взагалі та кожного громадянина тієї чи іншої держави зокрема;
– об’єднання зусиль у боротьбі проти міжнародного тероризму;
– спільна ефективна участь у розв’язанні глобальних проблем сучасного світу.
При реалізації як своїх зовнішньополітичних завдань, так і завдань міжнародної
політики кожна держава здійснює низку притаманних їй функцій. Серед них треба виділити
– 1) оборонну, яка має на меті захист і збереження територіальної цілісності та суверенітету
держави, прав та інтересів її громадян; 2) регулятивну, що полягає у визнанні суб’єктами
міжнародних відносин закріплених міжнародними правовими актами норм, принципів,
традицій міжнародного спілкування; 3) інформаційно-представницьку, яку здійснюють
відповідні органи, що репрезентують державу на міжнародній арені; 4) організаційнопосередницьку, котра полягає у втіленні в життя зовнішньо- і внутрішньополітичних
концепцій, доктрин і програмних установок даної держави; 5) інтегративну, зміст якої
виявляється в тому, що через міжнародні відносини забезпечується існування всього
міжнародного співтовариства. Реалізація окреслених функцій безпосередньо залежить від
конкретної історичної і міжнародної обстановки, ступеня розвитку суспільства і держави,
зв’язків країни із зовнішнім світом та її спроможністю відігравати конструктивну роль у
світовій політиці.
Зовнішньополітичний курс держави будується на певних принципах і впроваджується в
життя спеціальними установами та високопосадовцями. Законодавчі засади зовнішньої
політики визначаються та затверджуються парламентом, а за її втілення в життя
безпосередньо відповідають глава держави і міністерство закордонних справ. Вся
зовнішньополітична діяльність держав виражається насамперед у прагненні відстоювати свої
дійсні чи надумані національні інтереси. При цьому національний інтерес є усвідомленням і
відображенням державних потреб, які відстоюються лідерами даної держави. Тому фактично
під національним інтересом треба розуміти національно-державний інтерес – це
основоположна зацікавленість держави у здійсненні такого внутрішньо- та
зовнішньополітичного курсу, який би забезпечував її захищеність, стабільний розвиток і
суверенітет.
Щодо виявлення змісту основних закономірностей (наявності довгого ряду схожостей у
міжнародних відносинах, які не залежать від особливостей тієї чи іншої епохи) і тенденцій
(напрямку, направленості еволюції міжнародних відносин) розвитку взаємодій на
міжнародній арені між учасниками світового політичного процесу, то, підсумувавши різні
точки зору (Ж.-Б. Дюрозеля, Р. Арона, Г. Моргентау), погодимося з професором
П. Циганковим з приводу наступних головних закономірностей сучасних міжнародних
відносин: 1) головними дійовими особами міжнародних відносин є держави, а формами їх
міжнародної діяльності – дипломатія, війна і стратегія. Зауважимо при цьому, що число
“акторів” на міжнародній “сцені” значно більше і часто вони відіграють не менш, а навіть і
більш помітну від держав роль; 2) державна політика має дві взаємопов’язані різновидності –
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внутрішню і зовнішню або міжнародну; 3) основою всіх дій держав на міжнародній арені
виступають національні інтереси, елементами яких є безпека, виживання і суверенітет; 4)
міжнародні відносини – це силова взаємодія держав, де перевага належить наймогутнішим
або великим державам; 5) у залежності від розподілу могутності між великими державами
баланс сил може набувати різних конфігурацій – “європейський концерт”, біполярний,
однополюсний і т.д. Це п’ять основних закономірностей, сформульованих у рамках
державно-центричної парадигми міжнародних відносин.
Що стосується універсальних або найбільш загальних закономірностей, то вони
повинні відповідати критеріям просторово-часового та структурно-функціонального
характеру. Це означає наступне. По-перше, їх дія має стосуватися не лише певних реґіонів, а
світу в цілому. По-друге, вони повинні спостерігатися в історичній ретроспективі, в сучасний
період розвитку міжнародних відносин, а також не виключатися в майбутньому. По-третє,
вони мають охоплювати всіх учасників міжнародних відносин і всі сфери суспільного життя.
Звідси, можна виділити дві основні універсальні закономірності або дві провідні тенденції в
розвитку сучасних міжнародних відносин. До них належать глобалізація та фрагментація
міжнародних відносин, становлення єдиного, цілісного світу і все нові форми його розколу.
Ці універсальні закономірності є діалектично протилежними сторонами однієї внутрішньо
суперечливої тенденції – росту взаємозалежності сучасного світу – і її проявів у сфері
міжнародних відносин.
Однак, якщо поглибити розуміння глобальних політичних тенденцій, причому не тільки
з погляду історії, але й соціології міжнародних відносин, яка ґрунтується на вивченні
способів впливу держави на суспільство і дослідженні механізмів впливу соціальних
спільнот та інститутів на державу і політичний порядок у цілому, то можна урізноманітнити
та розширити коло тенденцій міжнародних відносин в сучасному світі. Серед них назвемо
такі.
По-перше, тенденцію до розмивання кордонів між внутрішньою і зовнішньою
політикою. Висновок про прозорість кордонів між ними поряд з висновком про втрату
державами монополії на роль звершувача долі міжнародної політики відіграв вирішальну
роль у становленні транснаціоналізму як теоретичного напряму у вивченні міжнародних
відносин. Дана тенденція, щоправда, на сучасному етапі розвитку міжнародного життя все
ще не заперечує визначальної ролі державоцентричних підходів до аналізу стану і
перспектив еволюції всієї системи сучасних міжнародних відносин.
По-друге, тенденцію, спрямовану на демократизацію як міжнародних відносин, так і
внутрішньополітичних процесів. Вона спостерігається у всіх країнах, незалежно від
панівного в них типу політичного режиму. Всесвітнє поширення отримує таке явище як
прогресуюча політизація мас, які повсюдно вимагають доступу до інформації, участі у
прийнятті політичних рішень, покращення свого матеріального становища і якості життя.
По-третє, тенденцію, пов’язану з розширенням складу і ростом багатоманітності
політичних акторів. Тільки за останні 50 років кількість держав – членів ООН зросла з 60 до
195. Водночас поряд з державами зростає кількість і неоднорідність інших діючих осіб на
міжнародній арені. Серед них – реґіональні адміністрації, сепаратистські сили, релігійні
рухи, незалежні профспілки, екологічні партії, транснаціональні корпорації, політичні
об’єднання, нарешті, міжнародні організації. У результаті, як підкреслює Дж. Розенау,
виникають контури нової, “постміжнародної політики”.
По-четверте, тенденцію, яка стосується змін у змісті загроз міжнародному миру і
розширення поняття безпеки. Той же Дж.Розенау відзначає, що світ “постміжнародної
політики” характеризується хаотичністю і непередбачуваністю, спотворенням ідентичності,
переорієнтацією традиційних зв’язків авторитету і лояльності. Іншими словами, ріст числа
учасників вносить у систему міжнародних відносин велику невпевненість. Тому
забезпечення воєнної безпеки держав продовжує залишатися актуальним завданням.
Причому до нього додаються виклики, пов’язані із зростанням впливу інтеграційних і
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глобалізаційних процесів, ставок у сфері економічного змагання, проблемами міжнародного
тероризму тощо.
По-п’яте, тенденцію до закріплення нових елементів у правилах поведінки між
державами в рамках сучасного міжнародного порядку, що насамперед характеризується
зростанням визначального впливу двох кардинальних постулатів – права гуманітарної
інтервенції та нелегітимності авторитарних режимів (інтервенція НАТО 1999 р. в Косово,
тиск на С.Мілошевича в Сербії, війна 2003 р. в Іраку, погрози Північній Кореї та Ірану з боку
США тощо). Новизна ситуації в тому, що США і держави НАТО стали наполегливо
домагатися легітимізації практики гуманітарних інтервенцій і ствердження в міжнародних
відносинах нового принципу вибіркової легітимності урядів суверенних держав – тенденції,
яка йде врозріз з основоположним принципом невтручання, закріпленим ще Вестфальським
миром 1648 р.
По-шосте, тенденцію до утвердження новітніх сучасних механізмів регулювання
міжнародного порядку. Фактично здійснена реорганізація глобальних структур
світоуправління таким чином, що поряд з універсальними за охопленням і офіційними за
статусом оонівськими механізмами склався напівзакритий і неформальний (за кількістю
членів і типом прийняття рішень) механізм “великої вісімки” з блоком НАТО. На початок
ХХІ століття ця неформальна коаліція за практичним впливом на світову політику не лише
стала врівень з ООН, але й чітко окреслила тенденцію до нарощування свого впливу в
подальшому.
По-сьоме, тенденцію, пов’язану з тим, що поряд з двома гілками механізму
регулювання міжнародних відносин – універсальною (ООН) та інституційно-груповою (G-8
+ Північноатлантичний альянс), у світі стали проступати контури третьої гілки. Мова йде
про тенденцію до зростання індивідуально-групового впливу на всю систему міжнародного
світопорядку з боку США (як свого роду “світового жандарма”) і, при необхідності, вузької
коаліції обраних ними під реалізацію конкретної мети держав (наприклад, коаліція США,
Великої Британії, Росії у другій афганській війні 2001–2002 рр. або американо-британська
військова коаліція проти Іраку в 2003 р.).
По-восьме, тенденцію до глобалізації міжнародного життя, зростання універсальності,
взаємозалежності та взаємообумовленості сучасних міжнародних процесів. Фактично
найважливішою сутнісною характеристикою глобалізації стали реалії нової якості
“всезагальності” людського буття: воно більше не вкладається у звичні рамки національнодержавних утворень і, відповідно, державоцентричної парадигми. Тобто, мова йде про
створення глобального (“всесвітнього”) співтовариства, у рамках якого існуючі національнодержавні утворення виступають у якості більш-менш самостійних структурних одиниць.
Водночас, глобалізаційні процеси ведуть до зростання конфліктогенності, оскільки за ними
стоять колосальні інтереси (економічні, політичні, інформаційні, воєнні тощо), корінні
відмінності між потенціалом і можливостями різних країн світу, культурно-цивілізаційні
розбіжності та виклики, а також виникнення нових і загострення багатьох старих глобальних
проблем.
По-дев’яте, тенденцію інформаційно-комунікативного змісту, зумовлену фантастичним
зростанням ролі інформації в сучасному світі, швидкістю її поступання, можливостями
доступу до неї та оперуванням або маніпулюванням інформаційними ресурсами. Інтернет
охоплює всю сферу політичних комунікацій у сучасному соціумі, видозмінюючи та
встановлюючи їх нові принципи. При цьому цінність сіті зростає, за “законом Меткафа”,
пропорційно квадрату чисельності його користувачів. Практично, це означає, що при
зростанні кількості користувачів Інтернетом з 500 млн. до 1 млрд. цінність Інтернету і його
можливостей зростає в чотири рази. Стосовно тенденції до зростання ролі у світовій
політиці, Інтернет виступає у трьох головних якостях. Насамперед, мова йде про Інтернет як
простір світової політики, в якому відображається і відбувається діяльність різноманітних
міжнародних інститутів, а також проявляються нові фактори впливу на світову політику і
становище держав на планеті. Далі, Інтернет виступає як об’єкт світової політики, тобто
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окремий простір. У цьому сенсі він залишається на периферії світової політики. Це
викликано, зокрема, тим, що питанням його регулювання та розвитку в якості об’єкта
приділяється мало уваги. Нарешті, Інтернет потрібно розглядати і як виклик світовій
політиці, тобто як свого роду технологію, яка формує життя суспільства, змушує міжнародні
інститути видозмінюватися і по-новому впливати на еволюцію людства. В Інтернеті
накопичуються всі “нові знання світу”. Загалом, держави, які виграють “світову
інформаційну гонку”, на думку російського дослідника Д. Пєскова [23, с. 243], отримають
три типи бонусів: безпосередні – за рахунок підвищення ефективності прийняття та
реалізації рішень; тактичні – завдяки отриманню нових функціональних можливостей;
стратегічні – маючи здатність установлювати свої правила гри на якісно новій території
інформаційного поля.
Нарешті, ще одна важлива тенденція, спрямована на виявлення феномену економічної,
соціальної, політичної інтеграції та дезінтеграції, які спостерігаються сьогодні практично у
всіх реґіонах світу. Прикладом можуть служити, з одного боку, процеси “об’єднання
Європи”, а, з другого, процеси розпаду на просторі колишнього CРCP і світу соціалізму
взагалі. Теоретики й аналітики міжнародних відносин правомірно звертають увагу на ту
обставину, що формування цілісного світу супроводжується не тільки інтеграційними
процесами, але й створює умови для виключення, відкидання на периферію всіх, хто не
здатний включитися до міжнародних взаємозв’язків і справляти вплив на їх розвиток.
Недаремно, виходячи з основних тенденцій світового розвитку, соціолог Дж. Грум вважає,
що сучасне “покликання науки міжнародних відносин полягає у створенні політичної
соціології глобального суспільства”.
Взагалі проблема закономірностей, як і законів міжнародних відносин, залишається
дискусійною в науці про міжнародні відносини, що, зокрема, пов’язано і з її відставанням в
осмисленні глобальних міжнародних політичних тенденцій. Це пояснюється, насамперед,
специфікою даної сфери суспільних відносин, де особливо важко виявити повторюваність
тих або інших подій і процесів. Тому основні риси як законів, так і закономірностей
проявляються у їх відносному, вірогіднісному, стохастичному, минущому характері.
ІІ. Історія міжнародних відносин – це наука, яка вивчає основні етапи розвитку
міжнародних відносин, явища та процеси міжнародного життя, міждержавні відносини, а
також актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин. У сенсі програми з історії для
загальноосвітніх шкіл вона, як правило, представлена в підручниках і навчальних посібниках
окремими розділами, зокрема:
– міжнародні відносини після Першої світової війни; становлення та протиріччя
Версальсько-Вашингтонської системи;
– міжнародні відносини в 1930-х рр.; світ напередодні війни;
– міжнародні відносини періоду Другої світової війни;
– міжнародні відносини в умовах блокового протистояння другої половини 1940–
1960-х років;
– курс на розрядку міжнародної напруженості та його зрив (70-і – середина 80-х років
ХХ ст.);
– завершення “холодної війни” та блокового протистояння (1985–1991 рр.);
– сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин у 1991–2006 рр.
Вузлове завдання цієї складової полягає в системності викладу матеріалу, за допомогою
чого учні повинні усвідомити як еволюційний характер розвитку міжнародних відносин, так
і складність і суперечливість самого процесу їх еволюції. Надзвичайно важливо також
показати та проілюструвати територіально-політичні зміни, які відбувалися в Європі та світі
впродовж періоду новітньої історії, тобто насамперед під впливом підсумків Першої і Другої
світових воєн, розпаду колоніальної системи, а також дезінтеграції Радянського Союзу та
світової системи соціалізму.
ІІІ. Історія дипломатії – це навчальна дисципліна, яка вивчає офіційну діяльність
держав і “народної дипломатії” у формі переговорного процесу з метою здійснення цілей і
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завдань зовнішньої політики держав і захисту їх інтересів за кордоном. Іншими словами, під
дипломатією слід розуміти діяльність у налагоджуванні міжнародних контактів і веденні
переговорів. У цьому сенсі успіх часто залежить від таланту, умінь і такту дипломатичних
представників, а тому дипломатія виступає не лише наукою, а й мистецтвом. Треба також
мати на увазі специфіку методів дипломатичного впливу та їх тісний глибинний
взаємозв’язок із політичною та воєнною стратегією. Український науковець Арсен Зінченко
справедливо відзначає, що дипломатія та стратегія органічно доповнюють одна одну в
царині зовнішньої політики, тобто в керуванні відносинами з іншими державами [10, с. 7; 11,
с. 109].
Найважливішою метою цього “вектору рози міжнародних відносин” є глибокий і
всебічний аналіз дипломатичних перипетій, переговорного процесу та його впливу на
характер, зміст і еволюцію міжнародних відносин загалом. Мова, зокрема, йде про контекст
численних мирних конференцій (Паризька 1919–1920 рр., Вашингтонська 1921–1922 рр.,
Генуезька і Гаазька 1922 р., зустрічі глав держав “великої трійки” в 1943–1945 рр. тощо),
нарад і зустрічей на найвищому рівні (Нарада з безпеки та співробітництва в Європі –
Женева, Гельсінкі, 1973–1975 рр., радянсько-американські переговори 50–80-х рр. ХХ ст. та
ін.), роль особистостей державного дипломатичного рівня у підготовці відповідних
документів тощо.
ІV. Геополітика – політична доктрина, яка надає переважного значення в обґрунтуванні
політики зовнішнім чинникам. У наукових колах існує два підходи до розуміння геополітики
– класичний, традиційний підхід і сучасний, розширений підхід. Геополітику в традиційному
контексті доречно розглядати як науку про вплив географічного середовища на політичне
життя держав. При цьому географічний простір знаходиться у підлеглому становищі
стосовно держави, яка активно використовує його для реалізації своїх цілей та інтересів.
Прикладом такого підходу можуть служити новітні визначення українських авторів. На
думку укладачів “Політологічного енциклопедичного словника”, геополітика –
“політологічна концепція, що вбачає у політиці (головним чином зовнішній) тієї чи іншої
держави засадничу, визначальну роль географічних факторів: просторове розташування
країни, розмір території, наявність чи відсутність (обмеженість) природних ресурсів, клімат,
кількість і густоту населення і т. ін.” У “Політичній географії з основами геополітики”
львівського професора С. Трохимчука геополітика визначається як “погранична між
географією і політологією наука, яка виявляє, вивчає і прогнозує внутрішню і зовнішню
політику держав, враховуючи їх географічне положення, природні умови і ресурси,
поведінку сусідніх країн, історію та менталітет народу”. Спільним для цих визначень є те, що
головне завдання геополітики вони вбачають у виявленні та дослідженні двосторонніх
відносин між політикою (як внутрішньою, так і зовнішньою) держави і тим географічним
середовищем, в якому функціонує держава.
Другий – сучасний або розширений – підхід до розуміння геополітики був пов’язаний з
новими тенденціями і змінами в міжнародних відносинах, які з’явилися після другої світової
війни (біполярний світ, ядерна зброя, неоколоніалізм тощо), але особливо наприкінці XX ст.
3’явилася нагальна потреба і необхідність у розширенні предмету досліджень традиційної
геополітики. Сучасна геополітика, якщо вона й надалі прагне розвиватися як наука, а не
виродитись у зручний інструмент для створення псевдонаукових концепцій “на замовлення”,
в яких об’єктивність не грає суттєвої ролі, повинна враховувати низку важливих факторів
сьогодення. Серед них:
– військово-технічні досягнення останнього часу (засоби виявлення й ураження,
системи контролю й управління, розвиток зброї масового знищення). Їх поширення серед
великої кількості країн;
– інформаційна революція, насамперед розвиток електронних засобів зв’язку. Тепер
віддаленість держав визначається не відстанню між ними, а рівнем розвитку в них
інфраструктури зв’язку;
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– економіка, яка, в принципі, завжди враховувалась у світовій політиці, але останнім
часом почала відігравати самостійну важливу роль у розвитку геополітичної ситуації в світі,
що пов’язано із структурним ускладненням внутрішньоекономічного життя і глобалізацією
економічних процесів;
– рівень розвитку в державі наук, у тому числі суспільно-політичних, від стану яких
залежить визначення оптимальної стратегії національного розвитку і лінії геополітичної
поведінки країни на міжнародній арені;
– культурно-освітній рівень, кількісний склад, фізичний стан, етнічна і релігійна
структура населення, що впливають на розвиток науки та економіки (використання на
практиці високих технологій), на рівень боєздатності військових сил (моральний стан
особового складу, його здатність оволодіти сучасною складною військовою технікою);
– ефективність політичного режиму країни, його внутрішня стабільність, повага до
законів самої держави і суспільства, легітимність керівництва країни, компетентність
правлячої еліти.
У контексті цього підходу заслуговують на увагу два визначення російських
дослідників: 1) геополітика – напрям, який вивчає взаємозалежність зовнішньої політики
держав, міжнародних відносин і системи політичних, економічних, екологічних, військовостратегічних та інших взаємозв’язків, які обумовлені географічним положенням країни
(реґіону) та іншими фізико- та економіко-географічними факторами (Ю. Тихонравов); 2)
геополітика – комплексна дисципліна про сучасну і перспективну “багатошарову та
багаторівневу” глобальну політику, багатовимірний і багатополюсний сучасний світ
(К. Сорокін).
Таким чином, в останні роки все більш впливовим стає широке тлумачення
геополітики, яке знайшло найповніше вираження в книзі французького соціолога П’єра
Галуа “Геополітика” (Париж, 1990). Під геополітикою мають на увазі сукупність фізичних і
соціальних, матеріальних і моральних ресурсів держави, що складають той потенціал,
використання чи навіть наявність якого дозволяє їй досягнути своїх цілей на міжнародній
арені. В сучасних умовах з’являється необхідність узгодженої взаємодії всіх членів
міжнародного співтовариства у виробленні та реалізації загальнопланетарної геополітики як
позасоціального середовища міжнародних відносин. В основу такої геополітика мають бути
покладені інтереси порятунку цивілізації для майбутніх поколінь. Іншими словами, мова йде
про створення міжнародної системи з відповідним порядком міжнародних відносин.
Кардинальне завдання шкільного підручника в цьому сенсі полягає в тому, щоб дати
учням чітке розуміння хронологічних рамок, змісту, причин і наслідків зміни геополітичних
епох (або різних систем міжнародних відносин). До них належать: а) ВерсальськоВашингтонська (багатополюсна); б) Ялтинсько-Потсдамська (дуалістична або біполярна); в)
сучасна “постміжнародна” [за визначенням Джеймса Розенау] (одно- чи багатополюсна).
Потрібно зауважити, що система міжнародних відносин у сучасному світі має дуже
складну будову і будь-яка типологія тільки більш або менш умовно відображає міжнародні
реалії. Не можна не помітити і того факту, що основоположну роль у пізнанні законів
функціонування міжнародної системи відіграє її структура. Згідно базовій ідеї,
нескоординована діяльність суверенних держав із своїми інтересами формує міжнародну
систему, головною ознакою якої є домінування обмеженого числа найсильніших держав, і
структура якої визначає поведінку всіх міжнародних акторів. Звідси, найзагальнішим
законом міжнародних систем вважається залежність поведінки акторів від структурних
характеристик системи. Ще одним найбільш загальним законом учені, наприклад Р. Арон,
називають закон рівноваги міжнародних систем або закон балансу сил, який дозволяє
зберегти відносну стабільність міжнародної системи.
Що стосується трансформації міжнародної системи, то основним її законом вважається
закон кореляції між полярністю і стабільністю міжнародної системи. Однак розпад
радянського блоку і крах глобальної біполярної системи поставили такі питання, які не
можуть бути вирішені в рамках традиційних термінів “полюсів”, “балансу сил”,
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“конфігурації співвідношення сил” і т. п. Світ вступив у смугу невпевненості та зростаючих
ризиків. Як наслідок, глобальна міжнародна система переживає глибокі потрясіння, пов’язані
з трансформацією своєї структури, змінами її взаємодії з середовищем.
Основні принципи та засади сучасної світової політики почали закладатися одразу після
Першої світової війни у рамках Версальсько-Вашингтонської геополітичної епохи, яка
склалася на основі рішень Паризької 1919–1920 рр. і Вашингтонської 1921–1922 рр. мирних
конференцій.
Версальсько-Вашингтонська система розпочинається після поразки Троїстого Союзу в
Першій світовій війні 1914–1918 рр. Припинили існування Німецька, Австро-Угорська,
Російська, Турецька імперії, на руїнах яких з’явились нові держави, які повинні були увійти
в зону впливу авторів Версальської системи. Версальський мирний договір 1919 року віддав
пальму континентальної держави Франції, а морської – Англії. Росія не повинна була
існувати як могутня держава і її хотіли розділити. Найбільше позитивів у підсумку Першої
світової війни отримали США, які закріпили свою могутність на Вашингтонській
конференції в 1921–1922 рр. Країни-переможці створили між Німеччиною та Радянською
Росією “санітарний кордон” з держав, які були орієнтовані на Францію й Англію.
Встановлений світовий порядок був направлений проти Радянської Росії, Німеччини та
Китаю. Друга світова війна поховала Версальський мир і всю сиситему міжнародних
відносин міжвоєнного періоду.
Ялтинсько-Потсдамська епоха була започаткована в 1945 році. Ця система визначила
нові кордони, розташування нових геополітичних сил. По суті в Потсдамі було констатовано,
що світ з багатополюсного став біполярним: СРСР і його союзники, які уособлювали
континентальну силу, протистояли США та їх союзникам, які представляли в більшості своїй
морську силу. Протиборство цих полюсів і визначило зміст Ялтинсько-Потсдамської
системи міжнародних відносин. Її характерною рисою було те, що протистояння двох
потужних блоків йшло на межі балансування між холодною і ядерною війнами.
Потсдамський світовий порядок був зруйнований в 1991 році: з розпадом СРСР та світової
системи соціалізму біполярна структура міжнародних відносин завершилась остаточно.
Сучасна (Біловезька, Маастрихтська, “постміжнародна”) система міжнародних
відносин характеризується, з одного боку, появою нових держав: спочатку навколо СРСР –
шляхом “оксамитових” і силових революцій, а потім і на теренах СРСР; з другого –
посиленням єдиної наддержави в особі США; нарешті, дуже потужним зростанням нових
викликів, з якими зіткнулася вся світова цивілізація. У зв’язку з цим бельгійський учений
А. Самюель навіть вважає, що людство уже вступило в “новий міжнародний світ”.
Швидкість і глибина змін, які спостерігаються, мають як мінімум три головних наслідки. Поперше, відбувся перехід від біполярного світу до комплексного. По-друге, цей перехідний
світ став непередбачуваним і в ньому вже неможливе вирішення питань міжнародної безпеки
старими військово-силовими методами. По-третє, надзвичайно важливого значення в
сучасному світі, в тому числі і в сфері світової політики, відіграють інформаційні технології,
що дозволило охарактеризувати сучасне суспільство як інформаційне. Ці наслідки можна
звести до одного висновку: відбувається переструктурування всього світового політичного
простору, а значить закономірності міжнародних відносин хоча й зберігаються, але
набувають нових рис і часто розглядаються у вигляді універсальних закономірностей або
тенденцій розвитку сучасних міжнародних відносин.
Треба також особливо звернути увагу на той факт, що в сучасному світі відбувається
трансформація нині діючих концепцій і структур безпеки конфронтаційного типу в концепції
і структурі безпеки, засновані на співробітництві. Ця тенденція характеризує взаємовплив і
взаємозалежність національного і міжнародного аспектів безпеки. Виникає нове розуміння і
зацікавленість кожного суб’єкта в забезпеченні національної безпеки через зміцнення
безпеки міжнародної.
Міжнародна безпека – такий стан міжнародних відносин, за якого створюються умови,
необхідні для існування та функціонування держав, забезпечення їхнього повного
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суверенітету, політичної та економічної незалежності, можливої відсічі воєнно-політичного
натиску й агресії, рівноправних відносин з іншими країнами. Водночас міжнародну безпеку
треба розглядати як політику, що сприяє створенню ефективних гарантій миру як для
окремої країни, так і всього світового співтовариства. Останні події, зокрема розпад СРСР та
системи соціалізму, крах біполярного світу, воєнні дії НАТО в Югославії, війна Росії на
Кавказі, терористичні акти в різних реґіонах світу і т. п. ставлять на порядок денний
необхідність побудови єдиної загальнолюдської системи міжнародного правопорядку. Вона
має ґрунтуватися на засадах колективізму, добровільності та демократизму, але, разом з тим,
передбачатиме жорстко визначені певні зобов’язання її членів. При цьому треба мати на
увазі, що сучасна світова практика виробила три головні засоби дотримання міжнародної
безпеки:
– стримування потенційної агресії чи інших небажаних дій за допомогою різних засобів
тиску, в тому числі воєнної сили;
– покарання агресора чи іншого порушника міжнародної безпеки застосуванням проти
нього тих чи інших практичних заходів впливу або ж їх поєднання;
– політичний процес як з метою доповнення силових рішень, так і всебічної легітимації
(правової, політичної) підсумків даних міжнародних подій.
З метою забезпечення та зміцнення зовнішньої безпеки членів світового співтовариства,
насамперед в особі держав, створюється система міжнародної безпеки. Вона ґрунтується на
системі зобов’язань, гарантій і можливостей її суб’єктів. Серед різних систем міжнародної
безпеки доцільно виділити:
– глобальні (прикладом такої системи був біполярний світ з системою протистоянь і
стримувань, які існували з боку СРСР і США);
– реґіональні, які спираються на конкретні інститути в певному реґіоні (в Європі
реальною основою реґіональної системи безпеки можуть стати три інститути – ЄС, ОБСЄ,
НАТО, хоча вони мають різний потенціал, відрізняються складом учасників і головними
цілями та напрямками діяльності);
– субреґіональні, де основна зацікавленість у спільному забезпеченні військової
безпеки змінюється потребою розвивати економічні зв’язки (наприклад, Вишеградська
група, Центральноєвропейська ініціатива, Чорноморське економічне співробітництво,
Балтійське співробітництво, проект “Єврореґіон”);
– двохсторонні домовленості, які охоплюють військово-політичні та економічні
проблеми і виступають нижчим базовим рівнем системи безпеки в Європі.
В цілому ефективність будь-якої міжнародної системи безпеки залежить від кількох
основних факторів:
1) від стану і тенденцій розвитку сучасної геостратегічної ситуації, міжнародних реалій
на реґіональному та субреґіональному рівнях;
2) від внутрішнього становища держав і їх реальних можливостей на далеку
перспективу;
3) від xapaктеру сучасних загроз, які найсуттєвіше впливають на стабільність держав на
реґіональному й субреґіональному рівнях;
4) від ефективності вже існуючих систем безпеки та їх спроможності змінюватися з
урахуванням нових завдань;
5) від реальних можливостей створення нових систем безпеки і характеру їх взаємодії з
існуючими.
Проблема регулювання міжнародних відносин у періоди історії нового та новітнього
часу набувала особливої ваги. Це пов’язано із зростанням взаємозалежності світу,
створенням складної системи міжнародних відносин, загостренням глобальних викликів
людській цивілізації в екології і демографії, економіці та політиці, з поширенням зброї
масового знищення і збереженням загрози ядерної війни. Основними соціальними
регуляторами суспільних відносин, які були вироблені людством і застосовуються зараз,

290

Україна–Європа–Світ

стали правові та моральні норми. У сфері міжнародних відносин вони мають свої суттєві
особливості та відмінності.
Сучасне міжнародне право – це сукупність норм і принципів, які регулюють усю
систему міжнародних відносин, а також взаємодію в рамках окремих груп або на
двохсторонніх засадах.
Головними суб’єктами міжнародного права,
носіями
правоповноважень і юридичних обов’язків виступають держави. Водночас ними є і всі інші
міжнародні актори як от міжурядові та міжнародні організації, транснаціональні корпорації,
а також окремі індивіди.
Сутнісний зміст міжнародних відносин відбивають принципи як фундаментальні норми
міжнародного права. Вони закріплюють засади сучасної системи міжнародних відносин і
міжнародного права, сприяють нормальному функціонуванню та розвитку цих систем.
Головним міжнародно-правовим документом сучасності, в якому сформульовані найперші,
принципи міжнародного права, є Статут Організації Об’єднаних Націй. Його прийняли в
1945 p. 50 держав – засновників ООН, у тому числі Україна. Найважливіші принципи
сучасної міжнародної політики викладені також у “Декларації про принципи міжнародного
права, які стосуються дружніх зносин і співробітництва між державами відповідно до
Статуту ООН” (1970 p.). Істотну роль у розвитку головних принципів, у наповненні їх новим
змістом відіграв Заключний акт Наради з безпеки й співробітництва в Європі (Гельсінки,
1975 pік).
До головних принципів сучасного міжнародного права належать наступні:
1) принцип мирного співіснування;
2) принцип суверенної рівності держав;
3) принцип рівноправності народів та їхнього права самостійно визначати свою долю;
4) принцип незастосування сили або загрози силою в міжнародних відносинах;
5) принцип непорушності державних кордонів;
б) принцип територіальної цілісності держав;
7) принцип мирного врегулювання суперечок;
8) принцип невтручання у внутрішні справи держав;
9) принцип сумлінного виконання зобов’язань з міжнародного права та угод;
10) принцип всезагальної поваги прав людини й головних свобод.
Неважко помітити, що зміст багатьох принципів перегукується, а тому їх можна
систематизувати в три групи:
перша – принципи, які формулюють положення про рівність суб’єктів міжнародних
відносин;
друга – принципи, які відстоюють незалежність міжнародних акторів;
третя – принципи, спрямовані на мирне врегулювання міждержавних суперечностей.
Перелічені принципи сучасного міжнародного життя, які сформувалися впродовж
століть, становлять найважливіший імператив існування людства. Їх дотримання у
здійсненні міжнародних, міждержавних взаємин робить можливим вилучення війни з життя
суспільства. Безумовно, принципи міжнародного права не можна недооцінювати, але їх не
слід абсолютизувати й переоцінювати. Вони впливають на всю систему міжнародних
відносин разом з певними моральними імперативами та нормами.
З метою забезпечення юридичної та моральної цілісності міжнародне співтовариство
має щонайменше три правові яруси.
Перший – “м’яке право” – система правових норм, яка поступово складається на основі
численних резолюцій ООН, її органів, спеціалізованих закладів і цілої низки реґіональних
організацій. Ці норми позбавлені будь-якого відтінку примусовості. Як приклад, можна
назвати Хартію прав та економічних зобов’язань держав (1974 p.), резолюцію ГА ООН про
визначення агресії (1974 p.), Манільську декларацію 1982 p. про мирне врегулювання
міжнародних протиріч.
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Другий – “жорстке право” – система правових норм англо-американців. Яскравими
прикладами її застосування стали події навколо Іраку та в районі Перської затоки в 1990–
1991 pp. і в Югославії навесні 1999 p.
Третій – “загальне міжнародне право” – система правових норм, які займають провідне
місце у правових системах держав і не залежать від волі останніх, тобто норм, які мають
повністю обов’язковий характер і не допускають жодних відхилень. Загальне міжнародне
право закладає фундамент світового правопорядку, що повинно сприяти перетворенню
світового співтовариства, заснованого на принципах міждержавності (інтеретатизму), у
справжнє співтовариство націй, яке домінуватиме над державами в інтересах людини.
Загалом, підсумуємо, що висвітлення питань міжнародних відносин у шкільному курсі
новітньої історії, на наш погляд, повинно прямо (у тексті підручників, посібників, конспектів
лекцій, термінологічних словників, хрестоматій тощо) чи опосередковано (у викладі
матеріалу вчителем, проведенні додаткових поглиблених занять, позаурочних заходів і т.п.)
враховувати таке:
1. Чітке дефініювання базових категорій з міжнародної тематики – “міжнародні
відносини”, “міжнародна політика”, “світовий політичний процес”, “зовнішня політика”,
“дипломатія”, “геополітика”, “національні інтереси”, міжнародна безпека”, “міжнародне
право”, “система міжнародних відносин”.
2. Розуміння системності міжнародних відносин, наявності та взаємозв’язку різних
складових – теоретичної, історичної, дипломатичної, геополітичної.
3. Характеристику змісту й особливостей основних геополітичних епох чи систем
міжнародних відносин – Версальсько-Вашингтонської, Ялтинсько-Потсдамської, сучасної
або “постміжнародної”.
4. Аналіз закономірностей розвитку і тенденцій еволюції новітньої системи
міжнародного світопорядку, базові характеристики якої зумовлені зміною кількісних і
якісних параметрів і взаємодій між учасниками міжнародних відносин, процесами
демократизації, глобалізації, інформаційної революції, міжцивілізаційного діалогу тощо.
5. Фактологічну точність і достовірність, наукову відповідність матеріалу підручників
сучасному рівню знань, доступність його сприйняття, ілюстрованість, насиченість
посиланнями на документи, наявність тестових й інших завдань і роздаткових матеріалів.
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ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
УДК 94 (4)

Інна Кватира
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПОЛЬЩІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919–1939 РР.):
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
У статті дається аналіз стану розробки питань соціальноекономічного розвитку Польщі у міжвоєнні роки (1919–1939 рр.) в
українській та зарубіжній історіографії.
Ключові слова: Польща, національне відродження, соціальноекономічний розвиток, міжвоєнний період, історіографія.

У

продовж тривалого періоду в світовій історіографії накопичувався значний
обсяг досліджень важливих проблем відродження і міжвоєнного устрою
європейських країн, і зокрема, Польщі, тодішня самоназва – Друга Річ
Посполита. Наукові дослідження з історії Польської Республіки доби 1918–1939 рр.
вітчизняних та зарубіжних авторів дозволяють простежити основні етапи відновлення та
становлення польської державності після Першої світової війни, визначити особливості
соціально-економічного розвитку країни та міжнародне становище її в складних умовах
тогочасної Європи.
Історіографію з проблем дослідження історії Польщі у 1919–1939 рр. можна умовно
поділити на такі періоди: перший – дослідження та праці тогочасних політиків та науковців
безпосередньо й одночасно з суспільно-політичними подіями 1919–1939 рр. ; другий – праці
істориків соціалістичної доби; третій – сучасні наукові розробки та дослідження окремих
проблем з даної тематики українських, польських та зарубіжних дослідників.
Перший період становлення польської історичної науки відбувався у сприятливих
умовах на тлі відродження незалежності держави, національного піднесення, розвитку освіти
і науки. Почали діяти науково-освітні центри – університети у Любліні, Варшаві, Познані,
Вільно та ін. У 1925 році відновило роботу Польське історичне товариство [1, c. 51, 52], яке
періодично проводило з’їзди польських істориків [2, с. 96], в країну повернули багато
архівних матеріалів. Із перших років незалежності Польська Академія наук у Кракові почала
видання збірників документальних матеріалів з історії Польщі. Розширилось коло наукових
періодичних видань, часописів і збірників історичних праць – “Nepodległоść”
(“Незалежність”), “Wojskowy Przegląd Historyczny” (“Військово-історичний перегляд”,
“Roczniki Dziejów Społecznych і Gospodarczych” (“Щорічники соціальної та економічної
історії”) та ін. ) [1, c.19].
Серед тогочасних наукових історичних розробок слід відзначити праці відомих
державних діячів і політиків – Р. Дмовського “Думки сучасного поляка”, “Німеччина, Росія
та польська проблема”, “Політика польська і відбудова держави”, Ю. Раковського
“Проблеми перебудови економіки Польщі”. Питання історії аграрних відносин і селянства
ґрунтовно досліджував відомий польський історик, політичний діяч і економіст
В. Грабський. Матеріали, які він зібрав і опрацював стали доброю основою для подальшого
вивчення важливих питань соціально-економічної історії Польщі. Особливий інтерес у
контексті теми викликають праці з економічної історії Польщі Ф. Буяка [4, 5], та
Я. Рутковського [6].
Значними розробками питань економічного розвитку та його
перспектив є праці видатного економіста та державного діяча Є. Квятковського [7–10], який
займав високі пости в урядових кабінетах Другої Речі Посполитої. Особливу увагу
привертають його праці: “Економічне значення природного газу в Польщі”, “Проблеми
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розвитку хімічної промисловості на тлі великої війни” [7], “Тенденції і постулати
економічного розвитку Польщі” [8], “Диспропорції. Слово про Польщу в минулому і
сьогоднішньому” [9], “Суспільна криза і умови відбудови економічного життя” [10],
“Перебудова економіки Польщі”, “В боротьбі з сучасністю для кращого економічного
майбутнього”, “Про велич Речі Посполитої”. Зазначимо, що Є. Квятковський розробив і
науково обґрунтував проект плану економічного розвитку Польщі на період з 1939 по
1954 рр. І хоча реалізація його програм не мала можливості здійснитися вчасно, багато з
розроблених ним економічних принципів польські економісти успішно використовували у
післявоєнну добу.
Паралельно з дослідженнями цілісного історичного періоду в історії Польської
держави, є спроби виокремити його найважливіші аспекти, такі як перебудова та
пристосування економіки до нових умов, внутрішня політика держави в умовах кризи,
головні напрямки зовнішньої політики та інші. Процес активізації історичних досліджень, за
сприятливих умов відновлення незалежності, призвів до появи численних праць, розвідок,
інформаційних матеріалів присвячених історії Польської держави, висвітленню
найважливіших фактів і подій становлення незалежної Польщі після Першої світової війни,
аналізу соціально-економічних та політичних процесів
всередині країни. Зокрема,
провідним істориком Краківського університету С. Кутшебою було підготовлено одну з
перших робіт “Відроджена Польща 1914–1921 рр.” [13], в якій проаналізована роль різних
політичних сил у процесі відродження і становлення держави, проблеми створення її
державного апарату. Різним питанням та проблемам державного устрою та соціальноекономічної політики присвячені роботи Г. Крахельської [14], Я. Птасьника,
В. Конопчинського, А. Прухніка [15], Ш. Аскеназі, С. Закревського та ін. Соціальна політика
уряду детально висвітлюється в колективних працях, зокрема “Соціальна політика Польської
держави” [16], в якій охоплено період від відновлення незалежності до середини тридцятих
років, розкрито питання зайнятості й соціального страхування, міграційного руху,
взаємовідносин робітників і роботодавців та ін. Соціальна політика санаційних урядів
розкрита у працях “Польща після 1926 р.” [17], “П’ятнадцять років Польської держави” [18],
в яких позитивно оцінено закон щодо реформування системи соціального страхування.
В українській історіографії у протиборстві ідей і під впливом подій більшовицького
жовтневого перевороту, утверджувалась марксистсько-ленінська ідеологія в поясненні
історичних подій. Питання історії Польщі, як й інших слов’янських народів, українські вчені
висвітлювали під кутом зору жовтневих подій 1917 р. і марксистсько-ленінського вчення, а
тому у працях міжвоєнної доби, історичні події та явища розглядаються, насамперед, з
позицій класової боротьби та пролетарського інтернаціоналізму. Внаслідок цього історія
відродженої Польщі подається і оцінюється в спотвореному і однобокому вигляді,
перебільшується роль “Великої Жовтневої соціалістичної революції” у формуванні держави,
а саму відновлену державу визначається як “польську буржуазно-поміщицьку країну” з
“фашистським” режимом Ю. Пілсудського. У цьому контексті варто зазначити роботу
Ю. Братківського “Фашистська Польща на шляху до революційної кризи” [19], а також
роботи О. Романського [20], М. Левенецького [21], А. Вольського [22], А. Врублевського
[23], Ф. Кона [24], Є. Явленського [25] та ін.
Радянські історики післявоєнної доби та науковці “соціалістичної” Польщі основні
зусилля продовжували зосереджувати на висвітленні певних аспектів революційного
робітничого руху під час і після Першої світової війни, стверджуючи, що найважливішим
наслідком останньої була перемога соціалістичної революції і розкол світу на дві системи.
При цьому нерідко залишались поза увагою або подавались у спрощеному чи спотвореному
баченні реальні події, факти, применшувались позитивні наслідки чи зрушення у
політичному і економічному житті польського суспільства після здобуття незалежності
Польською державою у 1918 році.
Слід зауважити, що післявоєнна історична наука, як радянська, так і польська
піддавалась певному тиску, до кінця 60-х років було обов’язковим критикувати всі дії, так
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званої, буржуазної Польщі. Серед таких заангажованих праць можна назвати: “Развитие
капитализма и национальные движения в славянских странах” [26], “З історії зарубіжних
соціалістичних країн” [27], “История Польши” під ред. Королюка [28], “Інтернаціональна
єдність трудящих Західної України і Польщі у революційно визвольній боротьбі (1929–
1939 рр.)” [29], “История Польши” в 3-х томах під редакцією О. Манусевича [30], “Новітня
історія (1918–1939)” під ред. Тарасенка [31], та інші, в тому числі і загально-історичні
видання як: “Всемирная история”, довідкові – “БСЭ”.
Значна увага аналізу українсько-польських взаємин, соціально-економічної і політичної
ситуації, революційного і національно-визвольного руху в Польщі міжвоєнної доби
присвячені праці українського історика-полоніста П. Калениченка [32]. Треба зазначити, що
вплив тогочасної ідеології позначився на цих роботах, при цьому вони не втрачають своєї
актуальності і насичені широким фактичним матеріалом. Такою ж заангажованою є праця
І. Кундюби [33], в якій автор висвітлює соціально-економічні та політичні процеси в Польщі,
характеризуючи державу як “імперіалістичну” і “буржуазно-поміщицьку”, з “ворожою і
злочинною” політикою.
Широкий фактичний матеріал використовували польські науковці, висвітлюючи даний
період історії це, зокрема, В. Сєрчик, Л. Підгородецкий, Р. Градовський [34], П. Заремба [35]
та інші, які значно інформативніше від радянських авторів почали розкривати процес
відродження польської державності у 1918–1921 рр. Зразком найширшого синтезу історії
міжвоєнного періоду став виданий у 1978 р. під патронатом польської академії наук
четвертий том “Історії Польщі” під ред. Т. Єндрущака, що нараховує понад 2,5 тис сторінок.
Перша частина вийшла ще в 1969 р. під ред. Х. Зелінського і Л. Гросфельда [36]. З інших
опублікованих в період ПНР праць заслуговують на увагу і дослідження А. Айненкеля
“Польща після травневого перевороту. Нарис політичної історії Польщі 1926–1939” [37],
П. Заремби “Історія двадцятиріччя (1918–1939)” [35], “Відроджена Польща 1918–1939,
держава – суспільство – культура.” під ред. Я. Томіцкого [38], “З історії ІІ Речі Посполитої”
за ред. А. Гарліцкого [39].
Змістовною і насиченою фактичним матеріалом є праця Антонія Шубіньського
“Новітня історія Польщі 1914–1983” [40], в якій автор детально досліджує передумови та
процес відновлення держави, значення різних політичних сил та їх лідерів у становленні
молодої Польської держави на міжнародній арені після Першої світової війни та політичний
і соціально-економічний розвиток Польщі у міжвоєнний період та впродовж наступних
десятиліть. Як зазначає польська дослідниця Г. Дильонгова : “На прикладі висвітлення
історії міжвоєнного періоду помітно, що була обов’язковою “чорно-біла” схема історії.
Інтерпретація фактів мусила бути однозначно побудована на засадах марксисткою класової
боротьби. Шляхта, поміщики (слово “землевласники” не вживалось), буржуазія – реакція, а
селяни і робітники належали до прогресивного табору. Цензура, яка була для керівників
країни знаряддям політики, спричинила фальсифікацію історії” [99, c. 220]. Фальсифікація не
завжди полягала у наведенні неправдивих фактів, але в їх доборі, зіставленні, інтерпретації
або замовчуванні. Нелегко виправити шкоду, завдану цими чинниками історичній свідомості
суспільства.
Після 1989 року у Польщі, коли було повалено комуністичний режим, з’явилися
оригінальні публікації Мацея Козловського, Тадеуша Ольшаньського, Евгеніуша Коко [41],
Станіслава Стемпеня з історії Польщі у ХХ ст. Серед найбільш інформативних, з аналізом
широкої джерельної бази є праці М. Тимовського: “Історія Польщі” [42], М. Боруцкого:
“Історія Польщі до 1957 року” [43], Й. Жарновського: “Суспільство ІІ Речі Посполитої –
історичний перегляд” [44], праця авторського колективу А. Дибковська, Я. Жарин,
М. Жарин: “Польська історія з найдавніших часів до сучасності” [45]. Особливої уваги
заслуговують розробки польських дослідників з окремих питань економічного розвитку
Польщі у міжвоєнний період (1918–1939). Серед них спеціальні дослідження розвитку
Центрального промислового району (СОР) М. Ваньковіча, М. Дроздовського [46, 47]. Низка
досліджень присвячена вивченню матеріального становища робітників і розвитку
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профспілкового руху в різних галузях промисловості. Зокрема це праці: М. Цехоцинської
[48], М. Дроздовського [46], М. Свенцицького [49], Я. Йоньчика [50], Л. Хасса [51],
Л. Кещинського [52], В. Масевича [53], А. Айненкеля [54], Т. Єндрущака [55]. Соціальна
структура та її еволюція проаналізована в праці С. Коваля [56]. Деякі питання реформування
польської економіки знаходимо у працях Р. Гавіньського: “Інтервенціонізм економічний в
польській текстильні промисловості 1918–1939” [57], Й. Попкевича, Ф. Ришки: “Важка
промисловість Верхньої Сілезії в економіці міжвоєнної Польщі”, М. Мещанковського
“Сільське господарство ІІ Речі Посполитої” [58], Й. Кауфмана “Економічний націоналізм.
Шанс чи бар’єр зростання” [59], Й. Голебьовського: “Державний сектор в економіці
міжвоєнної Польщі” [60].
Деякі аспекти польсько-радянських економічних відносин розглядаються у праці
С. Лопатнюка: “Польсько-радянські економічні відносини 1921–1939” [61]. У дослідженні
В. Моравського “Проблеми економіки ІІ Речі Посполитої”, розкрито основні напрямки
діяльності уряду в умовах економічної кризи.
Основні етапи фінансової політики Польщі знаходимо у працях С. Лещиньської “Банк
Польський 1924–1939”, А. Єзєрського С. Лещиньської “Банк Польський 1924–1951”,
А. Й. Швагрука “Гроші на землях польських Х–ХХ ст.” [62], Й. Здєховського “Фінанси
Польщі в 1924–1925 рр.” [63].
Ґрунтовні розробки питань економічного розвитку Польської держави у різні періоди
історії знаходимо у працях З. Ландау і Й. Томашевського: “Нарис історії економіки Польщі
1913–1939” [64], “Економіка Польщі міжвоєнної 1930–1939” [65], Т. Влудика [66],
С. Рудніцкого [67].
Здобуття справжньої політичної незалежності у 1989 р. призвело до кардинальної
перебудови польської історіографії. З проголошенням нового демократичного курсу
розвитку, ліквідацією цензури і надмірної політизації всіх сфер життя, новий етап наступає і
в розвитку польської історичної науки, підвищується науковий інтерес до вивчення і
висвітлення минулого країни. Польські історики по-новому, спираючись на недоступні
раніше джерела, відкидаючи існуючі стереотипи та переглядаючи традиційні оцінки, почали
висвітлювати окремі періоди національної історії і зокрема, міжвоєнного періоду. Серед
чисельних праць варто виокремити дослідження з широким аналізом соціально-економічних
та політичних перетворень в добу ІІ Речі Посполитої, це зокрема роботи А. Гарліцкого [68],
П. Вечоркєвіча [69]. Д. Налєнч [70], В. Рожковского [71], К. Ковальця [72]. У галузі
вивчення окремих регіонів Польської Республіки у широкому розумінні контексту
досліджуваного періоду і проблематики заслуговують на увагу праці Р. Ренц [73],
Д. Серадзка [74], Б. Дановскої-Прокоп і У. Загура-Йоншта [75].
Серед найновіших публікацій з питань дослідження економічного розвитку Польщі,
зокрема, у міжвоєнний період, є спільні праці польських економістів Анджея Єзерського та
Сесилії Лєщиньської: “Історія економіки Польщі” [76], а також Януша Калінського і Збігнева
Ландау “Економіка Польщі в ХХ столітті” [77].
Розглядаючи історичний розвиток польського суспільства слід звернути особливу увагу
на роль видатних особистостей того часу, державних та політичних діячів, воєначальників,
економістів, життю і діяльності яких присвячені роботи польських та вітчизняних
дослідників, публіцистів. Серед них слід відзначити: М. Пружинського – “Драма
Пілсудського” [78], Я. Паєвського, В. Лазуги – “Габрієль Нарутович. Перший президент Речі
Посполитої” [79], М. Штарського – “Юзеф Пілсудський. Факти і міфи” [80], А. Гарліцкого
“Юзеф Пілсудський (1867–1935)” [81], “Хто був ким у Другій Речі посполитій” [82], Д. і
Т. Наленч “Юзеф Пілсудський – легенди і факти” [83], а також довідкові видання “Постаті
історичні” [84].
Значний внесок у дослідженні історичного розвитку слов’янських народів, і зокрема
польського, у новітній час, зробили такі вітчизняні науковці як, Яровий В. І. “Історія
західних та південних слов’ян у ХХ ст.” [85], А. І. Черній, В. А. Черній “Історія південних і
західних слов’ян в трьох частинах” [86], Баран З. “Відродження та становлення польської
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держави” [87], “ХХ століття. Історія економіки, політики, ідеології” Нариси з історії 1901–
1945 рр. за ред. Трубайчука [88], “Історія західних та південних слов’ян ХХ ст.” під ред.
Е. Пугача [89].
Ґрунтовні розробки даного питання ми прослідкуємо і в працях науковців ближнього
зарубіжжя, а саме російських істориків: “История южных и западных славян в 2-х томах.
Новейшее время” під ред. Матвєєва Г. Ф. Ненашевой З. С. [90], “Краткая история Польши”,
“Польша: Вопросы и ответы” під ред. Бухарина [91], Р. Р. Юсупов – “Власть и
интеллигенция: из истории Польши ХХ столетия (1918–1980)” [92], Костомаров Н. И. –
“Старый спор. Последие годы Речи Посполитой” [93].
Особливий інтерес у контексті дослідження даної теми викликає монографія
американського автора, дослідника історії Європи ХХ століття Ричарда М. Ватта “Гірка
слава. Польща і її доля 1918–1939” [94]. У цій історичній розвідці представлено значний
документальний матеріал, висвітлено цікаві події і факти становлення Польської держави у
міжвоєнний період, хід економічних перетворень, проаналізовано роль різних політичних
сил та особистостей у внутрішній та міжнародній політиці ІІ Речі Посполитої в умовах
європейської спільноти міжвоєнного періоду.
Висвітлення окремих питань даної тематики знаходимо і на сторінках спеціальних
періодичних видань. Свій внесок у дослідження та розробку питань економічної історії
Польщі зробили і такі російські історики як А. Міллєр, А. Кострикін. Їх публікації вміщені
на сторінках різних спеціальних видань “Славяноведениє”, “Преподавание истории в школе”
[95].
Особливої уваги заслуговує стаття С. В. Морозова “Введение элементов
государственного планирования в Польше в 1936–1939 годах” [96, с. 20], в якій автор
аналізує етапи реформування польської економіки та значення ролі Євгеніуша
Квятковського в розробці проектів економічного розвитку держави у міжвоєнний період та у
перспективі. На думку автора, введення елементів державного планування та втручання в
економіку державного інвестування мало свої позитивні наслідки для порівняно слабо
розвинутої економіки молодої Польської держави. В цій статті проводиться аналіз діяльності
Є. Квятковського як економіста і державного діяча, що займав високі пости в різних урядах
Другої Речі Посполитої.
Окремі питання економічного розвитку, а саме сільського господарства у міжвоєнний
період розглядає Г. Ф. Матвеев у своїй праці “Третий путь. Идеология аграризма в
Чехословакии и Польше в межвоенный период” [97], де ґрунтовно розглядаються питання
аграрної політики Польщі в період відбудови держави та реформування економіки, її
позитивні і негативні наслідки для господарства держави.
Своєрідне бачення проблем, успіхів і невдач польського суспільства в різні історичні
періоди і, зокрема в добу ІІ Речі Посполитої, знаходимо в працях Анджея Васілєвского,
польського історика, публіциста, який розглядає Польщу між Сходом і Заходом та у
контексті ментальності польської нації, що сформувалася протягом століть на фоні загальноісторичних умов [98].
Із відновленням державної незалежності України, відмовою від тотальної ідеологізації в
наукових дослідженнях та зростання наукового інтересу до країн близького та далекого
зарубіжжя розпочався новий етап в українській історіографії, побудований на наукових
засадах вивчення вітчизняної та всесвітньої історії. Активізації наукових досліджень у
вивченні історії Польщі сприяють пожвавлення двосторонніх суспільно-політичних,
економічних, культурних взаємовідносин двох сусідніх держав, які стали тепер і постійними
партнерами у європейському просторі [100].
Особливої уваги заслуговує комплексна робота з історії Польщі Л. Зашкільняка та
М. Крикуна “Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів” [101]. Ця синтетична
праця вчених Львівського університету імені Івана Франка є першою “українською”
цілісною історією Польщі, яка створена на основі комплексного опрацювання джерел та
сучасних здобутків світової наукової літератури, а також досвіду викладання історії Польщі.
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Відзначається, що ця праця львівських істориків отримала суспільне схвалення не тільки в
Україні, а і у Польщі [1, с. 44]. Згадана робота насичена значним фактичним матеріалом,
який ілюструє соціальну структуру та національний склад населення, відображає суспільнополітичні трансформації в польському суспільстві в досліджуваний період [101, с. 459].
Ґрунтовні розробки на значному фактичному матеріалі з питань політичного,
соціально-економічного розвитку, еволюції парламентської системи, аспектів внутрішньої та
зовнішньої політики Польської держави у міжвоєнний період, знаходимо в працях
Л. М. Алексієвець “Польща: шляхом відродження державної незалежності. 1918–1939.”
[102], “Новітня історія Польщі (1918–1939)” [103], “Польща: утвердження незалежної
держави 1918–1926” [3] та у багатьох статтях цієї авторки [104–109]. Дослідниця вперше в
українській історіографії на основі залучення до наукового обігу нових комплексів
зарубіжних та вітчизняних джерел і спеціальної літератури створила узагальнююче
дослідження особливостей відродження національної державності, формування суспільнополітичного устрою Польщі 1918–1926 рр. [3, с. 15].
Якісні зміни в українській історичній науці за роки незалежності відкрили нові
можливості для об’єктивного висвітлення історії Польської держави, зокрема, завдяки
доступності більшого кола джерел і архівних документів. Аналіз літератури засвідчує, що
проблематика особливостей соціально-економічного розвитку Польщі у міжвоєнний період
не достатньо висвітлена в українській історіографії. На основі змістовних, різнопланових і
доступних в умовах сьогодення, документів та джерел стало можливим проаналізувати,
узагальнити та виокремити особливості соціально-економічного розвитку Польської держави
в міжвоєнну добу, поглиблено та ґрунтовно досліджувати проблематику окресленої теми.
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МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ ПОЛЬЩІ ТА ЇЇ ЗОВНІШНЯ
ПОЛІТИКА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919–1939 РР.)
У статті на основі обширної історіографічної і джерельної бази
проаналізовано діяльність Польської держави на міжнародній арені в
1919–1939 рр., розкрито проблеми та основні напрямки її зовнішньої
політики в контексті геополітичних змін після Першої світової війни.
Ключові слова: Польща, міжнародне становище, зовнішня
політика, Паризька конференція, Версальська система, договір,
протокол, кордони.

С

учасний стан розвитку української та зарубіжної історіографії визначається
гострою необхідністю поглиблення досліджень міжнародних відносин, їх місця
й ролі у становленні і розвитку національних держав, розв’язанні
внутрішньополітичних завдань. Хоча й проблеми міждержавних стосунків ненові, їх
актуальність не зменшується, а ще більше зростатиме і для самих держав, і для європейської,
а також і світової спільноти в цілому. Вони залишатимуться злободенними, очевидно,
завжди, бо щоби розв’язати національно-політичні, економічні й духовні завдання у нашій
країні, потрібен мир між народами, стабільність на міжнародній арені, незастосування сили
або загрози силою у зовнішніх взаєминах, непорушність кордонів, територіальна цілісність,
невтручання у внутрішні справи, сумлінне виконання зобов’язань по міжнародному праву та
угодах, всезагальне поважання прав людини і свобод. Вивчення означених проблем нині
посилюється євроатлантичними глобалізаційними процесами та питаннями остаточної
визначеності України та інших країн Центрально-Східної Європи із власними
зовнішньополітичними інтеграційними перспективами в умовах нових міжнародних реалій
початку ХХІ століття.
За роки незалежності України значно зріс інтерес до проблем міжнародних відносин,
спілкування нашого народу з іншими в різних сферах господарського і духовного життя.
Нині вибудовується державний механізм її зовнішньополітичної діяльності, усвідомлення
нею та оцінення становища, місця і ролі у системі міжнародних відносин у сучасних умовах
геополітичних змін, переходу нашого буття в цілком інші для звичного, усталеного
сприйняття реалій міжнародного суспільного співіснування.
Саме сьогодні зусиллями українських дипломатів мають визначатися її цілі, характер та
динаміка, основні вектори зовнішньої політики, які притаманні розвинутим демократіям,
здійснюватися державотворчі процеси в контексті євроатлантичних інтеграцій, вступу
України до НАТО і Європейського Союзу, інших європейських і світових структур.
Актуальність цього дослідження обумовлена становищем України як активного суб’єкта
міжнародних відносин, якісним зростанням нині ролі зовнішньополітичних чинників для
розбудови національної державності, підвищенням уваги держави та історичної науки до цієї
проблеми.
У цьому зв’язку значної науково-теоретичної цінності й практичного значення набуває
досвід участі у міждержавних стосунках зарубіжних країн, оскільки складні процеси
геополітичного самовизначення, вироблення концептуальних засад зовнішньополітичної
стратегії та пріоритетів міжнародної діяльності України потребують від науковців
комплексного дослідження світової історії новітньої доби. Останнє десятиліття ХХ – початок
ХХІ ст. позначені глибокими політичними змінами, виникнення і відновлення нових держав
у Європі ще раз підтвердило безперечний факт, що міжнародні чинники є вагомими у
контексті національно-державного відродження, а їх роль лише зростатиме. Сталим є інтерес
до аналізу уроків облаштування міжнародного життя після Першої світової війни,
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формування системи міжнародних відносин у міжвоєнний період. Зокрема привертає увагу
історична практика окремих країн на початку ХХ ст.
З огляду на означені аспекти проблеми певного значення має Польська держава,
90-ліття відродження якої виповнюється цьогоріч. Утворення в 1918 р. Польської
національної незалежної держави за значенням було подією історичної ваги не тільки для
Польщі, а й для Європи. В цей час після 120-літнього поневолення чужоземцями польський
народ, як і інші слов’янські народи, здобув державну самостійність, став на шлях вільного і
суверенного розвитку. Друге національне відродження Польщі призвело до інтеграції
території, об’єднання поляків, утворення нової ситуації в Центральній Європі, де відновлена
Польща була однією зі стабільних держав, яка мала багатовікові традиції самостійного
існування і активної зовнішньої політики. Проголошення незалежності Польщі обумовило
здобуття вагомого її місця у системі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи та
впливу на історичні процеси на європейському континенті в умовах міжвоєнного часу.
Осмислення досвіду Польщі в галузі зовнішньополітичної діяльності після її
національно-державного відродження 1918 р. все ще не втратило своєї наукової
актуальності, а його вивчення стає нагальним завданням в сучасних умовах розвитку
україно-польських взаємин. Зазначимо, що питання діяльності Польщі на міжнародній арені
в 1919–1939 рр. у радянській історіографії висвітлювали лише під кутом зору марксистськоленінської ідеології, а відновлену Другу Річ Посполиту характеризували як “польську
буржуазно-поміщицьку країну фашистського типу” [1, с. 3–5; 2, с. 3–4; 3; 4, с. 260–261].
Радянські історики перетворили історію зовнішньополітичних взаємин Польщі на арену
гострої політичної та ідеологічної боротьби. Лише з відновленням незалежності України і
ліквідацією надмірної політизації та ідеологізації й українські, і польські історики
намагаються активно осмислити уроки минулого, виробити нові засади взаємоповаги й
неупереджено проаналізувати стан міжнародного становища Польщі у повоєнний час,
основні напрямки її зовнішньої політики. У цьому плані певне значення мають праці
загального характеру [5], праці Я. Ісаєвича, Ю. Макара, М. Крикуна і Л. Зашкільняка,
О. Красівського, М. Литвина, М. Гетьманчука, З. Баран та ін. [6]. Виокремимо роботи відомої
тернопільської дослідниці Л. Алексієвець, у яких на широкому фактичному матеріалі
проаналізовано основні етапи й напрями здійснення зовнішньої політики Польщі у
міжвоєнну добу [7]. У польській сучасній історіографії значну увагу приділяють розробці
теоретичних аспектів зовнішньої політики повоєнної Польської держави, її основним
напрямкам здійснення [8]. Проте, на нашу думку, ще й досі в українській історіографії немає
праць, у яких би комплексно було висвітлено міжнародне становище Польської держави,
показано її місце у системі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи між двома
світовими війнами, внутрішні та зовнішні чинники впливу на визначення її закордонної
політики у 1919–1939 рр. Певним внеском у розвиток історіографії зовнішньої політики
відродженої Польщі є ця стаття, у якій на основі і українських, і зарубіжних, переважно
польських, джерел й сучасних методологічних підходів робиться спроба висвітлити
міжнародне становище Польщі в означений період, головні напрямки її зовнішньополітичної
діяльності у міжвоєнні роки, визначити пріоритети та інтереси на міжнародній арені та їх
вплив на зовнішньополітичну обстановку в Європі. Запропонована праця пов’язана з
розробкою затвердженої наукової проблеми кафедри нової і новітньої історії та методики
викладання
історії
Тернопільського
національного
педагогічного
університету
ім. В. Гнатюка “Україна в контексті європейської історії” та Міжнародного проекту
Українського державного славістичного центру НАН України й Київського славістичного
університету.
Національне відродження Польської держави після Першої світової війни привело до
відновлення нею вагомого місця у системі міжнародних відносин Центрально-Східної
Європи, її впливу на історичні процеси на європейському континенті в нових геополітичних
умовах міжвоєнної доби. Утворення незалежної Польщі у 1918 р. було визначною подією не
тільки для поляків, але й для Європи. Важливим атрибутом відновлення її національної
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державності стала зовнішньополітична діяльність. Її цілі, характер та основні пріоритетні
напрямки, як правило, визначаються дією низки чинників: геополітичним становищем,
природно-ресурсним потенціалом, політичним режимом, економічною моделлю, соціальною
структурою, етнічними та конфесійними особливостями, що є характерними власне для тієї
чи іншої країни. Підкреслимо, що певну корекцію у зовнішньополітичний курс кожної
окремої держави вносить дія загальносвітових міжнародних тенденцій.
Не претендуючи на всебічний аналіз діяльності Польщі на міжнародній арені в 1919–
1939 рр. ми розглянемо у статті факти, що найбільш рельєфно вписуються у міжвоєнну
історію зовнішньополітичної діяльності нововідродженої Польської держави. Із зрозумілих
причин, особливе місце відведено саме досліджуваному часові, коли Польща після тривалого
поневолення чужоземними імперіями стала на шлях самостійного історичного розвитку, а
значить і самостійного ведення своїх міжнародних справ, тобто відразу після здобуття
незалежності виникла потреба активного включення Польщі в міжнародне життя в галузі
політики, дипломатії і культури. Водночас постала проблема врегулювання стосунків з
іншими державами, а також захист поляків, що продовжували жити за межами матірної
Батьківщини. Від першої хвилини незалежного постання Польща стала активним елементом
міжнародної політики. При цьому зауважимо, що тогочасне міжнародне становище
Польської держави не було простим. Поки Польща знаходилась у неволі, її прагнення
свободи й волі пробуджували повсюдно симпатію і прихильність. Коли ж вона почала
існувати як незалежна держава і відстоювати національні інтереси, зокрема, вигідне для себе
розв’язання питань кордонів, зразу ж відізвалися численні критичні голоси, почасти і ворожі,
які засуджували Польщу. Говорили про неї як про “сезонну країну”, робилися напади на так
званий польський коридор (Німеччина), характеризували її, як “охоронця біля колючого
дроту, що відділяв Росію від Європи (РРФСР), а британський прем’єр Ллойд Джордж
називав її “мавпою, якій не слід давати годинника” (йшлося про Верхню Сілезію), нападав на
Польщу також Д. Кейнс [9, с. 5]. Польський уряд і його дипломатична служба, а також сейм,
всіляко намагалися захистити добре ім’я Польщі як суверенної держави, долали обмови,
обґрунтовували її інтереси на міжнародній арені. Підкреслимо, що це була одна із важливих
проблем польської зовнішньої політики упродовж усього міжвоєнного двадцятиліття.
Міжнародне становище Польщі було складним і напруженим. Протягом міжвоєнної
доби вона поставила перед собою завдання матеріалізувати свої уявлення про власну
геополітичну роль у Європі й налагодити, насамперед, взаємні стосунки з сусідніми
державами. Варшава домагалася союзів, що гарантували б недоторканість кордонів,
суверенітет і незалежність. На думку Юзефа Пілсудського, “зовнішня політика мусила дати
Польщі час на зміцнення держави” [9, с. 123]. Польща опинилася між німецькою Сциллою та
російською Харибдою, або, як тоді казали, у величезних лещатах, які могли її з успіхом
розчавити [10, с. 253]. Отже, найважливішим було нейтралізувати Німеччину і Радянську
Росію, зокрема з огляду на постійну загрозу співпраці між ними. Незважаючи на
напруженість стосунків з Литвою і не на найліпші взаємини з Чехословаччиною, центр уваги
польської зовнішньої політики фактично був пов’язаний з Німеччиною і Радянською Росією
[9, с. 123]. Обидві ці держави хотіли вийти з міжнародної ізоляції й тому вирішили
співпрацювати. Порозуміння між ними 16 квітня 1922 р. в Рапалло в Італії становило
небезпеку для усталеного у Версалі Європейського ладу, зокрема для Польщі. Природно, що
Друга Річ Посполита не могла, не ризикуючи своєю незалежністю, укладати союз із
Німеччиною проти Росії чи навпаки. Тому закордонна політика Варшави мала ґрунтуватися
на двох засадах: балансування та союзницьких із Францією та Румунією, хоча ці дві засади
інколи було нелегко поєднувати. Польща змушена була увійти у версальську систему. У
результаті дипломатичних і військових зусиль Польща на початок 1920-х років завершила
процес визначення державних кордонів, визначила у Березневій Конституції 1921 р. основні
принципи зовнішньополітичної діяльності на міжнародній арені [11, с. 507]. Основними
завданнями зовнішньої політики відродженої Польщі були: захист національної державності,
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забезпечення збереження територіальної цілісності та утвердження її на міжнародній арені
як суверенної незалежної держави.
Виходячи із міжнародного становища міжвоєнної Європи, зовнішня політика Другої
Речі Посполитої розвивалась у 1919–1939 рр. здебільшого відповідно до тих чи інших
дипломатичних комбінацій великих держав. Природним союзником проти Німеччини була
Франція. 1925р. було підписано польсько-французьку угоду, що підтвердила їхню військову
конвенцію 1921р. [9, с. 123]. Однак підписання Локарнських угод восени 1925 р.
ознаменувало завершення певного етапу в перестановці сил у міжнародній обстановці,
розпочатого з краху французьких зазіхань на гегемонію в Європі [12, с. 128]. У зв’язку з
ослабленням Франції і дедалі більшою активністю в європейських справах Англії і США
складалась така ситуація, за якої розв’язання питання про польсько-німецький кордон прямо
залежало від ступеня зростання агресивності Німеччини. Зовнішньополітичне становище
Польщі після ухвалення Локарнських угод різко погіршилося, послабилися позиції групи
правлячих кіл, яка орієнтувалася переважно на Францію. Після Локарнських домовленостей
в Європі посилилися позиції США, а також Англії. Це, в свою чергу, посилило
зовнішньополітичні позиції Ю. Пілсудського та його прихильників, які виступали у Польщі
прибічниками Англії і США.
На початку 1980-х років в умовах корінної перебудови міжнародних відносин в Європі
й світі були сформульовані основні принципи нової польської новітньої політики, яка
отримала назву політики балансування. Зовнішня політика Польщі випливала з концепції
“двох ворогів”, яка об’єктивно вимагала від польської дипломатичної служби постійного
лавірування між сильнішими сусідами – Радянським Союзом і Третім рейхом. Польща
проводила лінію “рівної віддаленості” від Німеччини й СРСР і намагалася всіма силами
протидіяти їх майбутньому зближенню і союзу на анти польській платформі [13, с. 264]. У
рамках цього зовнішньополітичного процесу 25 липня 1932 р. було укладено польськорадянський договір про ненапад на 3роки (був продовжений у травні 1939 р.), а пізніше
(26 січня 1939 р.) була підписана аналогічна польсько-німецька декларація терміном на
10років [14, с. 108]. У той же час Польща відмовилась брати участь в запропонованій
Францією і Радянським Союзом так званому Східному Локарно, яке повинно було стати
ключовою ланкою європейської колективної безпеки, мотивуючи свої кроки недовір’ям у
дієвість багатосторонніх договорів і бажанням забезпечити свою безпеку серією
двосторонніх угод.
Перевіркою реалістичності польської зовнішньої політики стали події другої половини
1930-х рр. Користуючись потуранням західних держав, Німеччина в 1935 р. здійснила
демілітаризацію Рейнської області, взяла участь у громадянській війні в Іспанії на боці
Франко. У березні 1938 р. Гітлер здійснив аншлюс Австрії. Польща не тільки не протидіяла
цим акціям Німеччини, але й використала поглиблюючи кризу Версальської системи для
досягнення власних цілей. Весною 1938 р. уряд Польщі надіслав литовській владі
ультиматум з вимогою встановити дипломатичні відносини. Відсутність їх була великим
ускладненням для польських і литовських громадян, що мали численні родинні та майнові
зв’язки потойбіч кордону. 19 березня 1938 р. литовський уряд нарешті висловив згоду на
ультиматум і зав’язав стосунки з Польщею [9, с. 124]. Це був пролом у польсько-литовських
взаєминах.
Польща брала активну участь у розчленуванні Чехословаччини, що стало прелюдією до
початку Другої світової війни. 2 жовтня 1938р. польське військо посіло Заольжя. Двома
днями раніше польський уряд надіслав до Праги ультиматум з вимогою віддати Заольжя, що
було зайнято чехами 1919 р. і визначено належним до їхніх територій Радою Послів Антанти
[9, с. 124]. Обидві події не дістали схвалення в громадській думці Європи. Адже вони були
пов’язані з агресивною політикою Німеччини щодо Австрії та Чехословаччини. 29 вересня
1938 р. в Мюнхені великі західні держави визнали нові вимоги Німеччини, сподіваючись у
цей спосіб урятувати мир в Європі. Це було ошуканством. Дуже швидко Гітлер поставив
Європу перед доконаними фактами і висунув нові зазіхання. Вже в березні 1939 р. німці
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загарбали Прагу, а замість Чехословацької Другої республіки (1938–1939) було створено
Протекторат Чехія і Моравія. Від Польщі Німеччина зажадала згоди на включення Гданська
до Рейху та на т. зв. екстериторіальний “коридор”, що сполучав би Німецьке Помор’я зі
Східною Прусією. За Версальським миром 1919 р. Польща до моря в Гдині та Вільне місто
Гданськ (Данциг) відокремили Східну Прусію від решти Німеччини. Гітлер вимагав
комунікацій через цей Польський коридор. Він у виступі в Рейхстазі 28 квітня 1939 р.
відмовився від договору про ненапад з Польщею і укладеного 1935 р. морського договору з
Англією. З огляду на войовничість Німеччини Польща потрапила в надзвичайно небезпечне
становище. Таємні німецько-радянські переговори, що проводилися водночас і рівнобіжно з
офіційними явними переговорами з Англією і Францією, привели до підписання 23 серпня
1939 р. пакту про ненапад між Німеччиною і СРСР (пакт Ріббентропа-Молотова). У
доданому до цього договору таємному протоколі говорилося про поділ території Польщі і
про сфери впливів Німеччини (Литва) і Радянського Союзу (Фінляндія, Естонія, Латвія і
Бессарабія). Радянсько-німецька домовленість про долю Польщі свідчила, що відбулося те,
чого так боялися польські політики і дипломати: дві сусідні великі держави об’єдналися для
боротьби проти Версальської системи, яка дискриміновала їх, невід’ємною частиною якої
була Польща. І відбулося це в умовах, коли західні союзники Варшави не були готові надати
їй дієву допомогу. Англія не мала великих сухопутніх військ, а у Франції було поширеним
твердження, що французи не повинні гинути за “польський коридор” [14, с. 110]. Позиція
польських правлячих кіл щодо СРСР була ворожою. Всі радянські пропозиції стосовно
надання допомоги Польщі відкидалися. Негативною була позиція Варшави й тоді, коли в
ході англо-франко-радянських переговорів постало питання про пропускання через польську
територію радянських військ у випадку німецької агресії.
Зауважимо, що воєнна небезпека притишила політичні конфлікти в Польщі. Опозиція
пропонувала правлячому табору співпрацю у зміцненні оборони країни, але отримала
відмову. Уряд і армія вживали термінових заходів для зміцнення західних рубежів держави.
22 серпня 1939 р. генеральний інспектор Збройних Сил видав наказ провести таємну
часткову мобілізацію у західних округах. 29 серпня було оголошено загальну мобілізацію,
однак на вимогу послів Франції та Великобританії її було призупинено і відновлено
наступного дня [15, с. 490]. Польський план оборони під назвою “План Зет” був
опрацьований лише у 1939 р. і опирався на розрахунок, що проти Німеччини одночасно
виступлять Франція та Великобританія. Перед польськими воєнними угрупуваннями
ставилися лише оборонні завдання. Країна не була підготована для війни на два фронти.
Дипломатичні реверанси в бік Гітлера й недооцінка загрози, яка випливала з міжнародного
розкладу сил, дорого коштували Європі загалом і Польщі зокрема. 1 вересня 1939 р. – день,
що призвів до драматичних подій, до воєнної катастрофи, якої зазнала Польська держава, до
втрати нею свободи і незалежності. Фашистська навала поставила питання про етнічне та
фізичне виживання польського народу.
Таким чином, відроджена Польща розбудовувалася в умовах постійної зовнішньої
загрози. Разом із тим, до держави увійшли землі з етнічно переважаючим непольським
населенням, яке прагнуло створити власні держави. Це істотно впливало і на внутрішні
відносини в країні, і на зовнішню політику Другої Речі Посполитої, її міжнародне становище
у міжвоєнному світі. Зовнішня політика Польської держави визначалася і внутрішніми, і
зовнішніми фактами. Вона будувалася згідно з діями великих держав і випливала з концепції
“двох ворогів”, що вимагало від Польської держави постійного маневрування між СРСР та
Німеччиною. Польщу прирекли на загибель у вересні 1939 р. не лише внутрішні процеси і
помилки польських керівників, а й складні перипетії історичного процесу, в ході яких
зовнішні фактори відіграли вагому роль.
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ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО
РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ (1989–2004)
Стаття присвячена проблемі розбудови демократичної моделі
державно-політичного розвитку Республіки Польща, її становлення як
рівноправного члена європейської спільноти в постсоціалістичний період
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А

ктуальність даної роботи насамперед визначається тим, що в контексті вивчення
проблеми переходу цілого геополітичного регіону Центрально-Східної Європи
від тоталітаризму до демократії надзвичайно показовою є саме історія Польської
держави, оскільки вона найбільш яскраво поєднує ключові тенденції, притаманні даному
суспільно-політичному явищу загалом і власне національну специфіку його перебігу.
Важливість проблеми підкреслюється необхідністю вивчення стратегії та функціональних
механізмів переходу на рейки демократизації держави, котра тривалий період була обмежена в
своєму розвитку вузькими рамками командно-адміністративного апарату регулювання; шляхів
перетворення її суспільно-політичних інституцій згідно до нових концептуальних засад тощо.
Суспільно-політичний розвиток Польщі досліджуваного періоду – складний і
неоднозначний процес, недовготривалий у часових рамках, проте він припадає на етап
революційного перелому, історично та політично насичений у розумінні перетворення
існуючої суспільно-державної структури відповідно до нових демократичних стандартів.
Тож не дивно, що окреслена проблематика перебуває у центрі активного науководослідницького опрацювання в різноманітних напрямках і аспектах.
Однак, варто зауважити, що дослідницькі досягнення історичної науки не є настільки
ґрунтовними та системними, як варто було б сподіватися з огляду на особливу актуальність
проблеми. До сьогодні відчувається відсутність серйозних монографічних робіт, а в
основному дослідницька думка зосереджена у коротких наукових статтях, які несуть значне
фактологічне навантаження, проте не можуть висвітлити весь досліджуваний процес в
контексті нових методологічних підходів.
Серед українських науковців, які зробили внесок у вивчення досліджуваних нами питань,
можна виділити праці Т. Артушевської [1], Н. Бокало та С. Трохимчука [4], В. Дем’янця [12],
О. Романюка [26; 27], В. Щербаченко [31], особливістю котрих є досить послідовне та
об’єктивне вивчення різноманітних аспектів суспільно-політичного розвитку польської
державності у світлі загального державотворчого процесу Польщі досліджуваного періоду.
Окремою групою в опрацьованій історіографії можна виділити пласт важливих
досліджень сучасних російських науковців, серед яких особливо вартісними є роботи
М. Бухаріна [5; 6], С. Кувалдіна [18], О. Майорової [22], О. Новикова [24], котрі значну увагу
приділили аналізу суспільно-політичних аспектів демократичних перетворень у Польщі,
однак на сторінках їхніх робіт часто присутня певна притаманна в загальному російській
історіографії тенденційність, яку слід враховувати при вивченні цих джерел.
Щодо безпосередньо польських досліджень, то їх використання присутнє в даній статті
у достатньому обсязі, однак, на жаль, переважно вивчені роботи стосуються початкового
етапу польських суспільно-політичних перетворень. Це праці таких дослідників як А. Дудек
[33], Є. Краєвський [35]; М. Насіловський [37], Х. Шумський [38] та інші.
Приступаючи до безпосереднього висвітлення досліджуваної проблеми, перш за все
варто зазначити, що еволюція польської державності від примітивних інституційних форм
Польської Народної Республіки (ПНР) до розвинутої структурованої демократії Республіки
Польща, безперечно, не могла бути одномоментним актом. Як і будь-який складний
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історичний процес, вона базувалася на фундаменті цілого комплексу історичних передумов і
визначалася рядом ключових тенденцій та закономірностей, що детермінували весь характер
суспільного розвитку Польщі у період розбудови нового ладу [34, с. 49].
Гіпертрофована роль правлячої партії, яка фактично замінила собою ефективну
демократичну систему управління, тотальний контроль за будь-якими несанкціонованими
проявами громадської активності, відсутність стійкої ідейно-моральної орієнтації, окрім
туманної атеїстичної доктрини комунізму, чужої для суспільств Центрально-Східної Європи,
які історично тяжіли до традиційних європейських цінностей свободи, націоналізму,
релігійності, – всі ці фактори породжували гостру суперечність, що назрівала у глибині
соціального середовища і неодмінно мусила бути розв’язана раніше чи пізніше [16, с. 19].
Можливо, зазначені фактори не впливали б так радикалізуюче на суспільну ситуацію на
теренах соціалістичного простору, якби їх дію не підкріплювали чисто економічні чинники:
перманентні кризові спалахи, які, розпочавшись з середини 50-х років, проявляли тенденцію
до наростання; закономірним їх наслідком стали прояви громадського невдоволення, масові
акції протесту, які набирали дедалі загрозливіших масштабів і врешті структурувались у
потужний опозиційний рух [20, с. 9].
У важкий період 80-х років уся Центрально-Східна Європа жила у схожих умовах
перманентної боротьби з наслідками попередньої кризи та в очікуванні нової. Однак Польща в
цьому плані виглядає особливо показовою, оскільки її суспільно-політичний процес даного
періоду поєднав загальнорегіональні тенденції з яскравими особливостями власного розвитку.
Тут загострення суспільної ситуації посилювалося стійкими традиціями громадськополітичного лібералізму, що збереглися навіть у жорстких умовах командно-розпорядчої
системи: це й існування, нехай і суто формальне, багатопартійності (окрім Польської
об’єднаної робітничої партії (ПОРП) існували ще Об’єднана селянська партія і Демократична
партія –сателіти комуністичного режиму); і наявність в самій ПОРП певних елементів соціалдемократизму, виділення в її середовищі реформаторського крила; і стійкий ментальнокультурний світогляд поляків, оснований на національно-індивідуалістичних цінностях [5].
Варто зазначити ще одну вагому особливість польського соціуму напередодні
революції 1989 р. Опозиція до правлячого режиму розвивалась у двох руслах: ідейнополітичному (в основному його представляли кола польської інтелігенції) та соціальноекономічному, гасла якого користувались особливою підтримкою серед робітничої і
селянської верств суспільства. Однак найважливішим стало те, що на початку 80-х років ці
дві гілки громадського спротиву зуміли консолідуватися і виступити єдиним фронтом у
лавах неформального руху “Солідарність” [7]. Саме ця унікальна організація, розпочавши
свою історію як звичайне професійне об’єднання гданських портових робітників, виросла до
масштабів десятимільйонного консолідуючого ядра, що зосередило в собі усі
найпрогресивніші сили польської нації у боротьбі проти комуністичної системи [11, с. 94].
Однак виникає закономірне питання: чому ж, попри всеохоплюючий характер
громадського руху на початку 80-х років Польща не змогла перейти на демократичні рейки
розвитку? На наш погляд, перш за все варто взяти до уваги потужний фактор зовнішнього
впливу з боку СРСР, коли виникла реальна можливість введення на польську територію
радянських військ з метою стабілізації суспільної обстановки [15]. В умовах надмірного
суспільного напруження альтернативою демократичній революції виявився державний
переворот, який привів до влади військовий режим генерала Войцеха Ярузельського, що
надовго загальмувало прогрес суспільно-політичної думки, поставивши опозиційні
угрупування поза законом, піддавши їх адміністративним переслідуванням і спонукавши до
еміграції або до переходу в підпілля [17, с. 34].
Специфіка історичної долі Польської держави в тому, що наслідки суспільного
піднесення 1980–1981 рр. виявилися аж у 1989 р., коли необхідність структурної
трансформації постала невідворотно, до того ж в цей час зовнішньополітична кон’юнктура
була вже набагато сприятливішою, оскільки відпала загроза військової інтервенції Радянського
Союзу, охопленого новими віяннями горбачовської перебудови [13]. Що ж до польського
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суспільства, то наприкінці 80-х рр. воно зберегло значний ступінь готовності до політичних та
економічних перетворень. В ході соціологічного опитування, проведеного у травні 1989 р., на
питання: в чому полягають суспільно-політичні зміни в Польщі, 22,4 % опитаних відповіли,
що в реформі існуючої моделі соціалізму, 38,6 % – у введенні нової моделі соціалізму, 22,4 % –
у відмові від соціалістичного устрою, 17,3 % не зуміли відповісти [6, с. 38].
Саме 1989 р. став початком якісно нового історичного етапу польського
державотворення. Як вже зазначалося, суспільно-політичний процес, результатом якого став
прихід до влади колишніх опозиційних еліт “Солідарності”, відзначався низкою характерних
особливостей, які дають підстави більшості дослідників визначати його як “демократичну
революцію” [35, с. 14]. На наш погляд, в даному контексті варто було б віднайти в історикополітологічній термінології більш сучасне і точне визначення. Такі пошуки привели деяких
науковців до наступного формулювання – “самовідмова” комуністичної верхівки від важелів
державного управління, проте і тут існують деякі застереження. Адже, ідучи на вимушений
компроміс з опозицією, польські комуністи все ще вважали за можливе втілення помірних
реформ під загальною орудою правлячого режиму [4, с. 26–27].
Де-юре, демократичні перетворення в польській суспільно-державній системі були
започатковані угодами “круглого столу” – переговорів між правлячою комуністичною
коаліцією та опозиційним табором, які визначили подальшу парадигму політичного та
економічного розвитку Польщі. Відповідно до прийнятої “Позиції з питання політичних
реформ”, політична система Польської держави мала засновуватися на таких принципах:
політичний плюралізм, свобода слова, демократичний порядок формування органів
державної влади, незалежність судів, сильне територіальне самоврядування [18].
На жовтень 1989 р. були призначені парламентські вибори, можливі результати яких
були апріорі обмежені квотами, котрі гарантували ПОРП і її союзникам переважаючу
політичну присутність у новому парламенті. Проте реальний розвиток подій вніс у ці плани
суттєві корективи. Вибори 1989 р. фактично стали неформальним плебісцитом польського
населення, яке однозначно висловилося проти існування старої тоталітарно-командної
монопартійної системи [25, с. 14].
Політичні обставини складалися так, що ПОРП змушена була зійти з історичної сцени,
саморозпустившись на початку 1990 р. Діючий парламент став нелегітимним. Фактично цей
момент, коли вся повнота влади зосереджувалась у руках солідаристських сил, став
кульмінацією демократичного тріумфу, відзначив якісно новий виток польської історії. І
водночас, як це не парадоксально, саме він виявився початком політичного занепаду
правоцентристського табору, враховуючи те, що національна еліта почала активно
диференціюватися і втрачати суспільний авторитет [30].
В цьому якраз і полягає одна з головних тенденцій політичного розвитку суспільства,
котре знаходиться на низькому щаблі демократії: опозиція, якій вдається здобути владу,
неминуче втрачає свою популярність у свідомості соціуму, яка ще зберігає заперечувальну
налаштованість щодо будь-якої адміністрації. Спроби реалізувати власні ж обіцянки (тобто
здійснити певні перетворення), як правило, мають високу соціальну ціну і несуть додаткове
навантаження на державну економіку [29, с. 122].
Ця загальна закономірність кожного трансформаційного процесу в польському варіанті
доповнюється ще однією особливістю: “Солідарність”, очоливши країну, певний час
намагалася зберегти структурну та ідеологічну єдність, хоча вже на початку 1990 р. в її
середовищі намітились чіткі відцентрові тенденції. Штучне гальмування політичної
диференціації тільки спонукало до поглиблення внутрішньої конфронтації, що, в свою чергу,
вело до прогресуючої втрати суспільної підтримки.
В той же час “вчорашні” сили польського політикуму, опинившись за бортом
суспільно-політичного процесу, не зникли з історичної сцени, а, навпаки, спромоглись
зміцнити власні позиції. Саморозпуск ПОРП дав змогу на її базисі утворити Соціалдемократію Республіки Польща під керівництвом амбітного лідера А. Кваснєвського.
Соціалісти зуміли трансформувати свою ідеологію у руслі вимог нової суспільно-політичної
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доби, успішно використавши ті преференції, які дісталися у спадок від попередників: добре
розвинену структуру та внутрішню єдність [3, с. 52].
Реальність і перспективи політичних домагань “нових старих” соціалістів Польщі
яскраво засвідчили президентські вибори 1990 р. Незалежний кандидат С. Тимінський на
фоні внутрішньої конфронтації між двома фракціями “Солідарності” і їх лідерами
Л. Валенсою і Т. Мазовецьким зумів досягнути на подив високих результатів, хоча і
потупився Валенсі у другому турі виборів Саме у цій частці електорату, яка втомилася від
голослівних ідеологічних дискусій, побачили соціалісти той суспільний ресурс, що й став
надалі їх першочерговою політичною опорою [9, с. 44–45].
Інституційне оформлення багатопартійного парламентаризму розпочалося у липні
1990 р. з прийняттям надзвичайно ліберального закону про політичні партії, згідно якого
було достатньо 15 підписів для реєстрації нової партії [8, с. 173].
Треба сказати, що дійсної ідеологічної спільності серед “солідаристів” не існувало
ніколи, її радше заміщувала спільна стратегічна мета: подолання правлячої системи. Коли ж
її було досягнуто, то вже ніщо не заважало прояву глибинної ідеологічно-світоглядної
диференціації серед табору вчорашніх союзників-опозиціонерів. Ось як висловився з цього
приводу один із провідних політичних діячів Польщі Т. Мазовецький: “Солідарність” була
масовим рухом з дуже широким спектром політичної орієнтації. Ці відмінності мусили вийти
на перший план, коли закінчилася боротьба проти спільного противника” [21].
Рівень політичного дроблення досяг неймовірного масштабу. З однієї сторони, це
свідчило про зростання громадянського плюралізму у Польщі, свободи суспільнополітичного самовизначення, але з іншої – розміри дезінтеграції ставали просто
загрозливими для нормального державотворчого процесу [12, с. 31].
Тенденція до поглиблення цих суперечностей виявилась вже під час парламентської
кампанії 1991 р., коли передвиборну агітацію розпочали 111 виборчих блоків і партій. Така
строката політична палітра вимагала від суспільства чіткої ідеологічної позиції, орієнтації у
програмних засадах, а не просто вибору між двома антагоністами, як у 1989 р. З іншого боку,
зросла персоніфікація польської політики, коли партія без чіткого програмного базису
створювалась під конкретного харизматичного лідера – особливість, притаманна для будьякої слаборозвиненої демократії (у тому числі й для сучасної України) [32, с. 69].
Ще однією характерною ознакою політичного процесу в Республіці Польща залишалася
специфічна роль соціал-демократичного політичного вектору. Відмежувавшись від колишніх
ідеологічних та адміністративних “перегинів”, польські соціалісти перетворилися в одну з
найвагоміших політичних сил вже в нових, демократичних умовах. Звичайно, приклади
успішної реалізації соціал-демократичних доктрин існують у найрозвиненіших
західноєвропейських країнах, але Польща першою на теренах ЦСЄ продемонструвала
альтернативний до “командно-розпорядчої реальності” варіант соціалізму [2].
Результатом парламентських виборів 1991 р. стала формальна перемога правих сил,
однак насправді вона була пірровою, оскільки жодна з партій-переможців не мала достатньо
мандатів, щоб взяти на себе створення уряду. Сформована з політичної необхідності коаліція
не була стійкою, парламентський форум – до краю роздроблений і слабкий. За умов
парламентської нестабільності закономірно посилились позиції президента.
Л. Валенса спробував використати ситуацію для модифікації політичного механізму в
бік розширення президентських повноважень. Політичні обставини сприяли таким
прагненням: кабінети в цей час мінялись навіть на протязі одного року. Політика останнього
в тому періоді правоцентриського уряду Г. Сухоцької була особливо непопулярною,
парламент оголосив йому недовіру, а Валенса скористався цим приводом для розпуску
парламенту і призначення на 1993 р. нових виборів [24].
З метою ліквідації політичної фрагментарності 28 травня 1993 р. було прийнято новий
виборчий закон, що зберігав існуючу пропорційну систему, але встановлював виборчий
бар’єр у 5 і 8 % для політичних партій та об’єднань відповідно. Безперечно, подолання
надмірної диференціації було благом для Польської держави, однак воно ж таки вело до
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зменшення парламентської репрезентативності і несло в собі елемент політичної
дискримінації [36, с.85].
На виборах 1993 р. консолідована в лавах Союзу демократичних лівих сил (СДЛС)
польська лівиця виявилися однозначним фаворитом, акцентуючи увагу громадськості на
потребі економічного зростання з урахуванням принципів соціальної справедливості. Дрібні
праві партії виявили недопустиму політичну сліпоту, вони не спромоглися утворити єдину
структуру і не пройшли відсотковий бар’єр, тим самим зробивши даремним вибір в
сукупності 35 % польського народу [33, с. 173]. Причини поразки правих сил, на наш погляд,
криються у економічних прорахунках їхньої політики, у їхній внутрішній конфронтації, яка
підривала суспільну довіру.
З 1993 р. в Польській державі починається новий етап політичної еволюції – створення
партійної системи помірного плюралізму – що характеризується існуванням домінуючих
партій, між якими відсутні різкі ідеологічні розбіжності; тенденцією до створення полярних
коаліцій; більшою стабільністю урядів тощо [22, с. 52].
Наступне серйозне посилення позицій соціалістичного табору відбулося в ході
проведення президентських виборів 1995 р., які характеризувалися гострим протистоянням
двох конкурентних ідеологій: правоцентризму і соціалізму. Праві сили намагалися
реанімувати свій вплив, однак не зуміли консолідуватися і висунути єдиного кандидата.
“Постсолідаристські” еліти не довіряли чинному президенту Валенсі, який перш за все
обстоював власні політичні інтереси [3, с. 55].
Головними конкурентами передвиборчої кампанії виступали А. Кваснєвський і Л. Валенса.
Їхня агітаційна риторика суттєва відрізнялася: Валенса потрясав знаменом люстрацій і боротьби
з пережитками комуністичного минулого, Кваснєвський же висунув гасло “Обери майбутнє!”.
Вибори 1995 р. показали зростання політичної активності польського суспільства і водночас
засвідчили практично діаметральний розподіл політичних симпатій громадськості:
Кваснєвський здобув перемогу у виборах, набравши 51,72 % голосів [14, с. 680–681].
У 1997 р. в Республіці Польща було прийнято нову конституцію, яка закріпила
демократичний устрій держави, внесла корективи у співвідношення владних інституцій
держави. Контрольні повноваження президента посилювались правом на скорочення строку
функціонування Сейму, результатом якого ставав і розпуск Сенату, правом на створення
Ради національної безпеки, Урядової ради. Але й сам президент міг бути притягненим до
відповідальності перед Державним трибуналом за порушення конституції. Глава держави
призначав керівника Ради міністрів і за поданням останнього формував уряд. В цілому
прийняття конституції прискорило динаміку суспільно-політичних відносин в країні і
сприяло подальшій демократизації державної системи [23].
На 1997 р. припадали наступні парламентські вибори. Напередодні їх проведення
конфігурація політичних сил в польському суспільстві зазнала досить значних змін. Праві
сили об’єдналися у потужний блок під назвою Акція виборча “Солідарність” (АВС), який
згромадив у своїх лавах близько 40 політичних партій. Для проведення передвиборчої
боротьби праві залучили навіть закордонних спеціалістів, все було поставлено на високому
професійному рівні. Соціалісти ж значною мірою вичерпали свою енергію за попередній
період управління державою, їхні матеріальні та кадрові резерви вимагали якісного і
кількісного поповнення.
Слід зазначити цікаву суспільну тенденцію: варто було лише покращити соціальноекономічну ситуацію в країні, вирішити її першочергові проблеми, як поляки знову відчули
себе націоналістами. Домігшись певного економічного зростання, соціалісти значною мірою
завдяки йому ж зазнали послаблення своїх позицій як політичної сили [10].
У виборах 1997 р. АВС здобула реванш за всі попередні поразки. Соціалістам дісталася у
новому парламенті роль жорсткої, але конструктивної опозиції. В Польщі повторився варіант
розстановки політичних сил 1993 р., коли президент перебував у протистоянні з парламентом,
хоча тепер конкурентні політичні угрупування помінялися позиціями [37, с. 93].
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Проте свого впливу соціалісти не втратили. Праві еліти, об’єднавшись для участі у
виборах, на ділі не змогли довести своєї спроможності ефективно управляти країною,
поєднуючи традиційний демократизм із позитивною соціальною доктриною. Як це не дивно,
але за короткий час популярність лівої ідеології виросла ще більше, ніж до 1997 р. Це
підтверджується результатами президентських виборів 2000 р. Особливістю їх проведення
була велика кількість кандидатів, але усі вони не могли зрівнятися за рівнем популярності з
діючим президентом А. Кваснєвським. Він виграв ці вибори ще в першому турі, що взагалі
було не характерно для польської політики.
На нашу думку, таке тріумфальне закріплення соціалістів у великій політиці пов’язано
насамперед з надмірними амбіціями їхніх правих опонентів, які вперто недооцінювали
важливість соціальної проблематики і ставили на перше місце свої вузькокорпоративні, а не
державні інтереси. Варто додати також, що за чотири роки перебування при владі
правоцентристської коаліції в Польщі значно уповільнилося економічне зростання: із 7–8% у
1995–1996 рр. до 2–3% у 2000–2001 рр. Рівень безробіття зріс до 16% у середньому по країні.
Дефіцит державного бюджету 2001 року досяг небаченої досі цифри – 88 мільярдів злотих.
Усі ці негаразди поляки сприйняли в першу чергу як наслідок чотирирічного правління
уряду правиці – АВС, який не зміг подолати назріваючих проблем в країні [2].
Початок ХХІ століття співпав з новим етапом суспільно-політичного розвитку
Польської держави. Демократія в країні досягла значних успіхів, закріпилися традиції
багатопартійного парламентаризму, оформився механізм конструктивної співпраці влади та
опозиції. Стратегічним проривом польської зовнішньої політики стало прийняття Польщі в
Північноатлантичний альянс у 1999 р., тобто формальне визнання її рівноправним
геополітичним партнером на євроатлантичному просторі [37, с. 11]. Водночас в суспільнополітичній обстановці з’явилися принципово нові акценти: посилився вплив різноманітних
радикальних течій і формацій, які раніше ніколи не виступали впливовими політичними
гравцями; суспільство зазнало стрімкого розчарування в діяльності будь-яких органів
державної влади; в політичному середовищі оформилася нова вісь концептуальнодоктринного розмежування: на противагу віджилій альтернативі “за чи проти комунізму?”
тепер з’явилася інша – “за чи проти Європейського Союзу?”.
Парламентські вибори 2001 р. вповні відобразили зазначені тенденції. Вони вперше
проходили в обстановці відсутності політичної боротьби і дискусії як такої – соціологічні
опитування фіксували однозначну перевагу соціалістів ще за кілька місяців до виборів.
Водночас визрівала необхідність у появі нової сили, здатної запропонувати польському
суспільству принципово нову програму дій, нові ідеї, потреба в яких гостро відчувалася. На
цьому етапі такі політичні сили ще тільки-но зароджувалися і, природно, не змогли
протистояти правлячій силі соціалістів [31, с. 12].
По-перше, це “Самооборона” – селянська партія, що виступала проти вступу Польщі до
Європейського Союзу і протестувала проти будь-яких реформ у господарчій, економічній і
просвітницькій сферах. Другою несподіванкою була підтримка на рівні 6,27% Ліги
польських сімей, яка виникла незадовго до виборів на базі кількох праворадикальних партій
та організацій. Третьою структурою, успіх якої був більш прогнозований, була партія “Право
і справедливість”, біля витоків якої стояли брати Ярослав і Лех Качинські, десятилітній
політичний стаж котрих розпочався ще з часів “Солідарності” [1].
Стосовно ж правоцентристського табору, то він остаточно перетворився на політичного
аутсайдера, продемонструвавши повну нездатність адаптуватися до вимог нової доби.
Після перемоги на виборах 2001 р. коаліція Союзу лівих демократів (СЛД) та Унії праці
на чолі з Лешеком Міллером створила уряд разом із Польською народною партією. У 2002–
2003 рр. уряд Міллера наразився на кризу довіри, виборці й аналітики вважали, що він не
втілює виборчих обіцянок і гальмує необхідні для держави реформи (державних фінансів,
кодексу праці, податкову). Внаслідок нищівної критики 2 травня 2004 р., наступного дня
після приєднання Польщі до ЄС, Лешек Міллер подав у відставку. Проте завдяки активному
втручанню президента Кваснєвського замість очікуваного скорочення каденції Сейму та
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дострокових виборів урядування лівиці було продовжене під керівництвом Марека Бельки –
колишнього віце-прем’єра та міністра фінансів [19].
Комплекс суспільно-політичних перетворень, здійснених за роки демократизації,
поступово привів Польську державу до офіційного визнання її реформаційних здобутків
міжнародним співтовариством: переговори з Європейським Союзом були успішно завершені
і в грудні 2002 р. у Копенгагені було ухвалено рішення про входження Польщі в ЄС
наступного року [38, с. 11]. А 1 травня 2004 р. країна стала рівноправним членом
Європейської спільноти, що, власне кажучи, і було головною стратегічною метою усіх
трансформаційних зусиль попереднього періоду. Польське суспільство, як показали
результати проведеного у 2003 р. всенародного референдуму, в більшості підтримувало
євроінтеграційні прагнення держави. Звичайно ж, членство в ЄС не зняло автоматично усіх
злободенних проблем соціально-політичного життя, однак воно підтвердило правильність
того вектору стратегічної орієнтації, який був обраний поляками у 1989 р. і продовжує свій
розвиток до сьогодні [28].
Підсумовуючи, варто відмітити, що особливості суспільно-політичного розвитку
Польської держави досліджуваного періоду визначаються прискореною динамікою розбудови
державно-політичного устрою: від легалізації опозиційного руху до становлення реальної
багатопартійності та проведення вільних конкурентних політичних виборів, а також єдністю
двох напрямків посткомуністичної трансформації державного устрою: – соціально-політичного
(детоталітаризація суспільного життя), та національно-політичного (розбудова суверенної
національної державності), що значно полегшувало демократизаційні процеси в Польщі [27].
Внаслідок ефективної роботи
електорального механізму в Польській державі
сформувалася біполярна партійна система, за якої урядову владу перебирають то право-, то
лівоцентристські коаліції (поки-що нестабільного типу). Комуністична партія успішно
трансформувалася в сучасну соціал-демократію. Урядова політика переважно поєднує
ліберальні реформи з заходами соціального захисту населення. У зовнішній політиці за усіх
урядів домінуючим залишався західний вектор, що викликало зворотну реакцію – політичну
та економічну підтримку трансформаційного процесу західними демократіями [26].
Наприкінці варто ще раз наголосити на важливості вивчення суспільно-політичної
трансформації Польщі на етапі посткомуністичної трансформації і розбудови
демократичного ладу. Цей процес відзначався високою динамікою перебігу,
багатоетапністю, широкими масштабами, супроводжувався рядом визначальних тенденцій та
особливостей, котрі ще потребують подальшого дослідження.
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FEATURES OF THE SOCIAL-AND-POLITICAL DEVELOPMENT
OF POLAND (1989–2004)
In this article an author considers the problems of alteration of the Polish state on the
democratic principles, analyses the key tendencies and features of the social-and-political
development of Poland and way of its becoming as an equal in rights member of European
Community in a noted period.
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НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧАМ ВУЗІВ
Михайло Юрій
ВИНИКНЕННЯ І ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ
ЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

1. Основні аспекти проблеми походження людини.
кщо розуміти “культуру” у загальному сенсі як сукупність продуктів
матеріальної і духовної творчості людей, то це трактування нерозривно
пов’язане із поняттям “досвід”. Справді, культура – це певний досвід діяльності
людей, який передається від одного покоління до іншого, розвиваючись і збагачуючись.
Соціально значимі форми життєдіяльності людей закріплюються у стереотипах і нормах
поведінки, звичаях, прийомах і способах дій. Не менш важливі й речовинні форми соціально
значимого досвіду – знаряддя і продукти праці, різні інженерні, архітектурні споруди. Ще
однією суттєвою формою втілення соціально значимого досвіду є мова в найширшому
розумінні слова. Мова фіксує досвід діяльності людей у своєму словниковому фонді й
граматиці. Однак, роль мови не зводиться тільки до фіксації. Вона виконує більш важливі
функції, будучи одним із найбільш істотних елементів міжлюдських зв’язків. Соціально
значимий досвід, передаючись від покоління до покоління, визначає, часом дуже жорстко,
поведінку людей. Кожна людина, яка опанувала культурне багатство, накопичене
попередніми поколіннями, робить цей досвід своєрідною програмою власної поведінки.
Зрозуміло, можна говорити про запрограмованість поведінки не тільки людини, але і тварин.
Насамперед, варто підкреслити генетичну запрограмованість структури і характеру розвитку
організму тварин. А це означає, що поведінка тварин спадково визначена. Звичайно ж, з
цього аж ніяк не випливає, що тварини у своїй поведінці керуються тільки безумовними
рефлексами: адже тоді жодна тварина не змогла б вижити в постійно мінливому
навколишньому середовищі. Низка форм поведінки тварин є індивідуально набутими, тобто
ґрунтується на умовних рефлексах. Зокрема, добре відомо, що у вищих ссавців поширені
наслідування і навчання, що забезпечують передачу навичок поведінки від дорослих особин
до дитинчат. Демонстрування, приклад і наслідування – ось суть засвоєння чужого досвіду у
тварин, причому цей процес є позагенетичним. Чи можна це назвати культурою? Очевидно,
ні, і ось чому.
Справа в тім, що хоча у тваринному світі й існують небіологічні, позагенетичні форми
передачі досвіду від однієї особини до іншої, сам цей досвід не може бути закріплений за
допомогою яких-небудь засобів, відмінних від біологічних. Іншими словами, тварини не
створюють ніяких особливих матеріальних об’єктів і структур, за допомогою яких
передавався б накопичений досвід. Тварини, що належать до одного виду, поводяться, по
суті, одинаково. Ця поведінка визначається винятково біологічними закономірностями. Усі
потреби життєдіяльності тварин можуть бути задоволені і задовольняються в сфері чисто
біологічних процесів. Тому поведінка тварин детермінується їх чисто біологічною
спадковістю, хоча якісь форми поведінки і є умовно-рефлекторними. Ці, нехай за своїм
походженням й умовно-рефлекторні, програми поведінки можуть фіксуватися в молекулах
ДНК і передаватися через статеві клітини. Статеві клітини – ось єдиний спосіб фіксації і
передачі набутого досвіду. А це – біологічна матеріальна структура. Тому поведінка тварини
визначається все-таки біологічною спадковістю. У кінцевому рахунку їхня поведінка
детермінується структурою їхнього організму.
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У людини все інакше. Усі люди, що живуть нині, належать до одного біологічного
виду. Але в суспільствах з різною культурою вони поводяться по-різному у зв’язку з тим, що
поведінка людини детермінується не біологічною спадковістю, не структурою організму, а
саме культурою як соціально значимого досвіду переданого небіологічним шляхом. Цей
“небіологічний шлях” припускає створення особливих матеріальних предметів і структур,
які б фіксували накопичений попередніми поколіннями досвід. Таким чином, ці предмети і
структури є штучними, вони не існують самі собою як елемент природи, а створюються.
Саме вони і мались на увазі, коли культура визначалась як сукупність продуктів матеріальної
і духовної творчості людей. Тому говорити про культуру можна тільки щодо людей. Отже,
культура виникла одночасно з людиною, і проблема виникнення культури потребує розгляду
проблеми походження людини.
Однією з основних вимог гігієни розуму і дисципліни мислення є необхідність чітко
формулювати проблему. У даному випадку мова йде про виділення наступних шести
аспектів. По-перше, це питання про безпосередніх предків людини, тобто про тих істот,
еволюція яких і призвела до виникнення людини. По-друге, необхідно встановити час появи
перших людей. По-третє, це питання про прабатьківщину людства. По-четверте, варто
виділити основні стадії антропогенезу. По-п’яте, постає питання про рушійні сили
антропогенезу. Нарешті, важливо проаналізувати розвиток мови і мислення.
У повному обсязі ці питання не можуть бути вирішені жодною єдиною наукою. Мова
може йти тільки про комплексний підхід до їх розв’язання з використанням даних геології,
археології, етнографії, приматології, мовознавства й інших наук. Дослідження вже наявних
знахідок продовжуються й у наші дні. У підсумку – багато аспектів проблеми уточнюються і
конкретизуються. Крім того, постійно з’являються і нові знахідки, які в окремих випадках
можуть призвести до радикального перегляду деяких гіпотез і концепцій.
Тривалий час у вітчизняній літературі щодо проблеми походження людини
висловлювалися найоптимістичніші судження і прогнози. Здавалося, що прийнята
марксизмом трудова теорія антропогенезу ось-ось дасть відповіді на всі “прокляті” питання.
Виявилося, що не все так просто, і зараз саме час процитувати дуже виразне судження
відомого німецького екзистенціального філософа Карла Ясперса: “перше становлення
людини – найглибша таємниця, дотепер зовсім нам недоступна, незрозуміла. Такі звороти
мови, як “поступово”, “перехід”, лише маскують її. Можна, звичайно, фантазувати з приводу
виникнення людини. Однак ці фантазії дуже швидко виявляються хибними: уявлення про
людину завжди вже є в момент, до якого відносять її становлення. До того ж нам не відома
навіть остаточна, задовільна відповідь на питання: що таке людина?”.
Проте якесь, хоча б наполовину інтуїтивне уявлення про людину в нас є, і можна
коротко розглянути виділені вище аспекти названої проблеми. Що стосується питання про
безпосередніх предків людини, то це – примати. Не будемо вдаватися в деталі сучасних
знань про еволюцію вищих мавп – про це можна прочитати в будь-якому підручнику з
давньої історії. Підкреслимо лише важливі для подальшого викладу моменти.
Далекими предками людини вважаються древні людиноподібні мавпи, що жили 22–
6 млн років тому. По суті, вони, швидше за все, мало чим відрізнялися від сучасних мавп і
цілком належали до тваринного світу. Більшість дослідників сходиться на думці, що
найбільше ці мавпи були подібними до сучасних шимпанзе. Жили вони в пралісах, на
деревах. Потім частина з них перейшла до суто наземного існування. Причина такої зміни
способу життя не зовсім зрозуміла. Деякі вчені вважають, що він був обумовлений зміною
клімату і, відповідно, порідінням лісів, інші висувають гіпотезу про появу деяких древніх
мавп, що витіснили більш ранній різновид на землю. Як би там не було, подія відбулася, і на
землі предки людини зіштовхнулися з безліччю небезпек.
Тому їхній розвиток пішов двома шляхами. Перший – шлях гігантизму, збільшення
розмірів і відповідно фізичної сили. Інша частина предків спробувала заповнити недолік
сили використанням каменів і ціпків для захисту від хижаків. Саме цей, другий шлях,
виявився найбільш перспективним. Насамперед необхідно підкреслити, що це призвело до
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двоногої локомоції, тобто до пересування на задніх кінцівках. У свою чергу, прямоходіння
остаточно визволило передні кінцівки і створило умови для їхнього подальшого розвитку,
для їхнього перетворення в руки. Ймовірно, вірна думка, що спочатку ціпки і камені
використовувалися тільки для захисту від хижаків. Але вірно і те, що поступово вони стали
використовуватися і для нападу. Залишивши ліс і перейшовши в савану, предки людей
відкрили дуже сприятливі можливості для полювання.
І ось де варто звернути увагу на дуже важливий момент. Швидше за все, предки
людини за природою не були хижаками, оскільки не володіли, можна сказати, відповідним
озброєнням. Почавши полювати, вони перетворилися в дуже своєрідних хижаків, які
полюють за допомогою знарядь. Крім того, вони харчувалися не тільки м’ясом, але і
рослинною їжею. Таким чином, стали істотами всеїдними. І це лише один із проявів якісної
відмінності предків людини від інших живих істот.
Справді, у всіх тварин розвивалися органи, які щонайкраще були пристосовані до
певного середовища. Іншими словами, органи тварин є спеціалізованими, і тому усі тварини
якимись своїми властивостями перевершують людину. Але ця перевага обумовлена саме
спеціалізацією органів, що, в свою чергу, звужує діапазон можливостей цих органів. Людина
вже починалася як істота з неспеціалізованими органами. Окремі властивості в людини із
самого початку були розвинуті недостатньо, але це дозволило розширити діапазон їхніх
можливостей і зробити людину сильнішою від усіх тварин. Виявилося, що сила може бути
закладена в слабкості. У зв’язку з цим у розвитку вищих мавп особливо виділяються
австралопітеки (з лат. australis – південний і з грецьк. pithecos – мавпа).
Щодо місця австралопітеків у процесі антропогенезу думки вчених розходяться. Одні
вчені вважають саме австралопітеків прообразом безпосередніх предків людини, а інші,
навпаки, відносять австралопітеків до галузі еволюції, що зайшла в глухий кут. Від цього
залежить і відповідь на питання про початок людської історії. Якщо відносити
австралопітеків до безпосередніх предків людини, то їх найбільш ранній геологічний вік біля
4–5 млн років – відповідає і початку людської історії. Якщо ж дотримуватись другої точки
зору, то початок людської історії повинен бути співвіднесений з віком найбільш древніх
знахідок так званих пітекантропів (з грецьк. pithecos – мавпа, аntropos – людина) – 2–2,5 млн
років.
У залежності від відповіді на питання про безпосередніх предків людини вирішується і
питання про прабатьківщину людства. Одні дослідники вважають прабатьківщиною людства
Африку, інші – Південну Азію, треті – південь Європи й Азії. Таким чином, із можливих
областей прабатьківщини виключаються Америка й Австралія. Але переважає точка зору, що
прабатьківщиною людства є Африка. Однак варто визнати, що це питання ще дуже далеке
від остаточного вирішення. Немає ніяких гарантій, що виявлені дотепер залишки
австралопітеків і пітекантропів указують на єдині місця їхнього розселення. Тому в міру
нагромадження нових знахідок багато сучасних учених усе більше схиляються до думки,
відповідно до якої найдавніше людство із самого початку існувало в багатьох локальних
формах. Іншими словами, на перший план виходить принцип багатолінійності еволюції.
Цей принцип істотно модифікує тлумачення етапів антропогенезу. Адже традиційно в
процесі антропогенезу виділяються три стадії: 1) антропоїдні предки людини; 2) найдавніші і
давні люди; 3) люди сучасної морфологічної будови. Крім того, вважається, що в процесі
еволюції мали місце два стрибки – перехід від першої стадії до другої і від другої до третьої.
Причому і етапи еволюції, і стрибки характеризують людство в цілому. Зараз переважає
думка, згідно якої в процесі еволюції були і постійні затримки і прискорення. Інакше кажучи,
визнається, що протягом тисячоріч мало місце існування форм, які відповідають різним
етапам еволюції.
Питання про сили антропогенезу, що рухаються, належить до числа найскладніших. Як
уже відзначалося, у вітчизняній науці тривалий час безроздільно панувала трудова теорія
антропогенезу. Відповідно до цієї теорії, рушійною силою антропогенезу є трудова
діяльність за допомогою виготовлених самою людиною знарядь. Приймаючи трудову теорію
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антропогенезу в цілому, необхідно все-таки визнати, що з позиції сучасної науки, у світлі
нових методологічних підходів і нових фактів ця теорія в її класичному вигляді багато в
чому виявляється вразливою. По суті, можна було б обмежитися цією констатацією, але
проте необхідно сформулювати деякі уточнення, які допоможуть краще зрозуміти висновки
наступних міркувань.
Насамперед, це стосується головної, але неявної передумови трудової теорії
антропогенезу – суперечливої очевидності припущення про якісну однорідність людської
життєдіяльності. Інші, відмінні від праці форми діяльності якщо і визнаються, то все-таки
розглядаються в якості несуттєвих. Тим часом у своєму житті людина зайнята далеко не
тільки працею: вона бере участь у ритуалах і обрядах, малює, молиться, грає. Ці відмінні від
праці форми життєдіяльності разом з тим знаходяться і за межами праці, вони не є її
елементом.
Тому – і це друге заперечення – трудова теорія антропогенезу, розмірковуючи про
трудову діяльність людини, навіть не порушує питання про умови цієї діяльності. Тим часом
неупереджений розгляд із всією очевидністю підводить до висновку, що сама можливість
трудитися обумовлена низькою факторів і, насамперед, установленням миру всередині
первісного стада. А сам цей мир, як деякий триваючий стан, працею не створюється. Умови
праці не дані, а створюються, вони є не природними, а штучними.
Отже, повинна бути якісно інша діяльність, відмінна від власне трудової і яка є
“надбудовою” для цієї останньої, але сама працею не є. Справді, для того щоб продуктивно
використовувати ціпки, камені тощо, необхідна не тільки певна вправність, але й особливий
психологічний стан, що характеризується уважністю і зібраністю. В іншому випадку людина
неминуче травмує собі руку, поріжеться тощо. Тим часом в умовах повсякденного існування
психіка людини знаходиться на “нульовому” рівні: людина не уважна, ще й незібрана.
Одного тільки бажання стати уважною і зібраною недостатньо. Якщо таке бажання і мобілізує психіку, то лише на дуже нетривалий час, оскільки для більш тривалих станів
необхідна своєрідна “репетиція” майбутньої діяльності.
Така репетиція, замінюючи собою реальні дії і будучи символічним відтворенням тієї
чи іншої реальної справи, вільна і від сполучених із цією справою небезпек. Виробляючи в
людини певну навичку, доводячи її дії до автоматизму і тим самим програмуючи
послідовність зміни психологічних станів, символічна діяльність забезпечує успіх справи в
реальних умовах. Неважко здогадатися, що ця символічна діяльність є не що інше, як ритуал.
Адже за визначенням ритуал є соціально значима і соціально санкціонована форма
упорядкованої, символічно значимої поведінки, що не має безпосереднього утилітарного
змісту і практичної мети.
Так, неважко, наприклад, побачити походження способу прийняття їжі серед людей з
ритуальних дій. Адже спільна трапеза з дотриманням визначених правил поведінки за
столом – це один з найважливіших цивілізуючих ритуалів. З чисто утилітарного погляду, для
того, щоб задовольнити голод, тобто одну з основних біологічних потреб, не потрібно сідати
всім разом за один стіл, передавати кращі шматки сусіду, не плямкати, сякатись під час їжі
тощо. Але тільки такий спосіб прийому їжі, з утилітарної точки зору зовсім безглуздий,
здатний стати “матрицею” наступної поведінки людей, що має місце за межами спільної
трапези.
Це – символічна дія, що надає людям, які її здійснюють, могутній енергетичний
імпульс, й інерція викликаного ним стану досить тривалий час зберігається за межами
ритуалу. Після того, як згасання створеного ритуалом соціального порядку досягне деякого
критичного рівня, ритуал повторюється. Бачимо, що консолідуюча здатність спільної
трапези, яка стала простою умовністю, усе-таки зберігається, хоча учасники трапези можуть
ставитися до неї утилітарно, як до “простого звичаю”, що робить процес приймання їжі
більш зручним і приємним.
Сказане дозволяє зробити висновок, що сам ритуал не може бути відділений
непроникною межею від повсякденної доцільної й утилітарної діяльності. Насправді, хтось
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повинен був спочатку травмувати руку і порізатися, потім навчитися уникати цих
неприємностей і тільки в підсумку знайти здатність уникати цих станів і передавати цю
здатність іншим. Адже немає ніякої гарантії, що один раз, нарешті, не порізавшись, людина
відразу навчиться правильно тримати ніж. При цьому відкриту у практичній діяльності
навичку краще набувати не реально, а символічно, у безпечних умовах ритуалу.
Таким чином, саме сфера ритуальної діяльності є тим “плавильним тиглем”, у якому
переплавляються, стають пластичними і перетікаючими природні сили і здібності людини і
потім, можна сказати, відливаються в нові форми. Пластичність людських сил і здібностей і
необхідність “формувати” їх у ритуалі – плата за універсальність людської життєдіяльності.
На відміну від інших живих істот, наділених тим, що звичайно називається “безумовними
рефлексами”, які майже вичерпно забезпечують життєдіяльність цих істот, людина як
людина має потребу у формуванні нових сил і здібностей. Якщо діяльність всіх інших живих
істот, узятих окремо, є обмеженою, спеціалізованою, то людина – це істота універсальна,
здатна, в принципі, до будь-якої діяльності. Але здатність ця є не “вродженою”, а набутою.
Однак тільки праці для появи цієї здатності та її розвитку недостатньо.
Що стосується останнього виділеного нами питання, яке піднімає проблему
походження мови і мислення, то тут існують різні точки зору. Великим впливом
користується та теорія, яка органічно пов’язана з трудовою теорією антропогенезу. Відповідно до цієї теорії фундаментальну роль у процесі формування людської мови і мислення
зіграла саме праця. Але і тут існують деякі проблеми. Не претендуючи ні на вичерпну
критику, ні на виклад якої-небудь принципово іншої концепції, відзначимо тільки
принципово важливі для подальших міркувань моменти.
Насамперед підкреслимо ту важливу обставину, що праця – це сфера повсякденного
існування людини. Тому береться до уваги перша основна теза, відповідно до якої мова
виникла у сфері повсякденності. У людини, як припускається, виникає потреба домовитися з
іншими людьми про спільну роботу й обмінятися з ними досвідом, що і дає поштовх
розвитку мови. Безперечно, що розвиток мови припускає особливу анатомічну будову
гортані, легень, язика й інших органів, що робить можливим вимову не жорстко фіксованих,
а надзвичайно різноманітних звуків.
Друга основна теза теорії походження мови полягає в тому, що мова розвивалася
поступово. Вважається, що спочатку людина, як і тварини, користувалася для вираження
страху, радості, болю уривчастими криками. Ці крики, як припускається, підкріплювалися
мімікою і жестикуляцією, служили допоміжними засобами мови, яка формувалася. Але
оскільки люди, які жили спільно, знаходилися в однакових умовах, то вони навчилися
розпізнавати причину і тим самим зміст того чи іншого крику. Ускладнення умов життя
повинно було вести до збагачення мови, причому вважається, що імена предметів виникли зі
скороминущого контакту з ними і закріплювалися за спільною згодою, за домовленістю.
Відповідно третя основна теза теорії, що розглядаємо полягає в припущенні, що людина
почала спочатку думати, а вже потім висловлювати свої думки за допомогою мови –
спочатку погано, неточно, а потім усе більш і більш точно. Зрозуміло, при цьому не
заперечується зворотний вплив мови на мислення, але в цілому тлумачення мови як знаряддя
думки зберігається.
Однак при ближчому розгляді цієї теорії виникає ряд серйозних питань. Насамперед, чи
могла взагалі перша людина працювати, якщо не встановлений мир з іншими людьми? І
якщо цей мир не встановлений, то чи можна взагалі здійснювати “спільну роботу” і
“обмінюватися досвідом”, чи не залишається нічого іншого як – на жаль! – загрозливо
ричати на інших людей? Виходить, що перша людина не могла почати працювати, тобто
активно впливати на природу, до того як був установлений мир з іншими людьми. А сама
праця такого миру не створює, у будь-якому разі, миру як тривалого стану. З ричання
членороздільної мови не виникне, і відсутність миру між першими людьми – це домовна
ситуація.
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Таким чином, не можна вважати, що перші люди якимсь незрозумілим чином спочатку
утворюють спільність, а потім починають говорити. Чи не була відсутність миру і злагоди
між першими людьми тією причиною, що і викликала до життя людську мову? У будь-якому
разі, таке припущення не можна відкидати не подумавши. Але якщо вивести з нього певні
наслідки, то вони допоможуть виявити деякі аспекти мови, що колись залишалися в тіні. Як
би то не було, але приходиться констатувати, що питання про походження мови і мислення є,
мабуть, найскладнішим з усіх, що нами розглядалися. Його вивчення потребує залучення
додаткового матеріалу і, насамперед, розгляду суспільних відносин перших людей. Таким
чином, наступний виклад буде мати, крім свого основного завдання, й аналіз деяких аспектів
проблеми походження мови і мислення.
2. Екзогамія і початок людської історії
Аналіз суспільних відносин перших людей пов’язаний з великими труднощами через
недолік фактичного матеріалу. Навіть найвідсталіші племена, що існують нині на планеті,
цілком ймовірно, сильно відрізняються за своєю структурою від найперших форм людської
спільності. Тому висновки, що стосуються цього кола проблем, є певною реконструкцією і
ґрунтуються на даних археології, етнографії й інших наук. Проте наявний археологічний
матеріал, що свідчить про низький рівень технічних досягнень перших людей, дозволяє
зробити висновок, що перші люди не могли жити і забезпечувати свою безпеку наодинці.
Вони віддали перевагу небезпеці внутрішніх міжлюдських конфліктів як меншому злу, ніж
небезпека, яка виходила ззовні – від природних процесів і хижих звірів.
Природно, що виниклу форму спільності перших людей прийнято називати первісним
стадом. Вважається, що чисельність первісного стада коливалася від 20 до 40 чоловік. На
основі етнографічних даних з достатнім ступенем вірогідності можна стверджувати, що в
первісному стаді статеві відносини були нерегламентованими, успадкованими від тварин –
проміскуїтетними (з лат. promiscuus – змішаний, загальнодоступний). Іншими словами, мала
місце спільність статевих партнерів. Таким чином, не було й обмежень статевих відносин
між кревними родичами. Та й як могло бути встановлене це споріднення? Адже на цьому
історичному етапі не було і не могло бути навіть ознак розуміння фізіологічного механізму
зачаття і причинно-наслідкового зв’язку народження дитини зі статевим актом. А боротьба
за самок, та й узагалі хижацькі нахили людини, перетворювали життя в первісному стаді в
постійну ворожнечу.
Істотно, що перша форма власне людської спільності, первісно-родова община, вже
цілком певним чином регулює статеві відносини. Первісне стадо характеризується
ендогамією (з грецьк. еndon – усередині, gamos – шлюбний зв’язок). Первісна родова община
робить якісний стрибок – переходить до екзогамії (з грецьк. ехо – зовні, gamos – шлюбний
зв’язок). Цей принципово новий характер статевих відносин зобов’язував членів общини
шукати шлюбних партнерів не у своїй, а в інших родових общинах. Інакше кажучи, можна
стверджувати, що власне людська спільність починається з заборони кровозмішення, інцесту
(з лат. іn – не, саstus – чистий, непорочний, благопристойний).
Щодо причин встановлення екзогамії висловлюються різні точки зору. Учені,
прихильники трудовної теорії антропогенезу в її класичній формі, часто висувають гіпотезу,
згідно якої регламентація статевих відносин, табуювання деяких статевих зв’язків (табу –
полінезійське слово, що означає “заборону”) було викликане потребами безпосередньо
трудової діяльності. Так, з цього погляду можна, наприклад, припустити, що тимчасові табу
накладалися на статеві відносини під час підготовки до полювання і його проведення (щось
на зразок статевої поміркованості, необхідної від спортсменів перед відповідальними
змаганнями в наш час). Прихильники цієї гіпотези вважають, що потім поступово статеві
відносини саме усередині стада були заборонені цілком, що, утім, не зовсім зрозуміло і
викликає багато запитань.
Від Льюіса Генрі Моргана (1818–1881), американського етнографа й історика
первісного суспільства, започатковується гіпотеза так званого усвідомлення шкоди.
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Прихильники цієї гіпотези стверджують, що в міру розвитку людської свідомості люди стали
розуміти шкоду кровозмішення для потомства і наклали табу на інцест. Але останні дані
свідчать, що в багатьох примітивних суспільствах немає і сліду розуміння шкідливих
наслідків інцесту, а заборона на нього проте існує. Крім того, дані сучасної біології ставлять
під сумнів безумовну шкоду, яку інцест нібито наносить потомству. Тому і теза про
біологічну доцільність екзогамії аж ніяк не виглядає цілком обґрунтованою.
Тут, мабуть, треба дотримуватись третьої гіпотези, що, по суті, закономірно випливає з
попередніх міркувань. Як уже відзначалося раніше, перші люди віддали перевагу
небезпекам, що виходять ззовні, небезпекам, що виходять з міжлюдських відносин. Саме це
розуміння вказує на найбільш ймовірну причину заборони інцесту. Це потреба в мирі
усередині стада, але дію, необхідну для задоволення цієї потреби, навряд чи можна вважати
усвідомленою. Наявний етнографічний матеріал досить переконливо свідчить про те, що
екзогамія виникла в результаті особливих культів, особливих ритуальних дій.
Ця потреба сама по собі не вимагала високого розвитку інтелекту як такого. Первісне
стадо роздирається, насамперед, конкуренцією, суперництвом, ворожнечею самців через
самок. Єдиний спосіб знищити цю ворожнечу – зробити самок свого стада “нічийними”,
тобто табуювати статеві зв’язки усередині стада. Більшість сучасних дослідників вважає, що
таке табуювання аж ніяк не було свідомим. Воно було саме ритуальним, культовим. А
ритуал зовсім необов’язково складається “усвідомлено”. Найчастіше все буває саме навпаки.
Величезну роль тут грає поняття тотема.
Тотем (мовою північноамериканських індіанців племені оджибве буквально означає
його рід) звичайно розуміється як деякий спільний предок роду й обожнюється з певними
тваринами, рідше – з рослинами. Тотем дає ім’я відповідній тотемній групі, саме від нього
вона одержує своє родове ім’я. Тотем безпосередньо пов’язаний з табу – забороною убивати
тотемічну тварину, яка, утім, регулярно порушується: має місце ритуальне вбивство тотема і
його поїдання. Тотем звичайно розглядається не як божество, а як деякий помічник чи навіть
родич роду. Завдяки тотему всі члени тотемної групи вважалися “єдиною плоттю”. Тому в
проміжках між ритуальними убивствами тотема поїдання “єдиної плоті” або сексуальне
володіння нею переживалося як блюзнірство. Сексуальний зв’язок із самками свого роду
ставав заборонним, блюзнірським зв’язком з тотемом. Так тотем стає міфічним уособленням
“нічийності” самок свого роду.
Слід зазначити, що тотеми звичайно утворюють дуже складну систему, що відповідає
розчленовуванню тотемних груп. Так, одна тотемна група повинна була входити в шлюбний
зв’язок з цілком визначеною іншою тотемною групою. Результатом цього розростання і
розгалуження шлюбних зв’язків було перетворення статевого інстинкту, “самого по собі”
руйнівного і сіючого ворожнечу усередині стада у благородне, чисто людське почуття, яке
називається любов’ю. Табуювання інцеста змушувало перших людей ріднитися з далекими,
тим самим забезпечуючи атмосферу миру не тільки усередині “своєї” спільності, але й у
відносинах з іншими (уже людськими!) спільностями.
Таким чином, хоча рід за своїм значенням є союзом кревних родичів, він аж ніяк не
може вважатися біологічною спільністю. У роді людина вперше перестає бути просто
біологічною особою, вона одержує родовід, і саме рід уперше створює категорії споріднення
– “батько”, “мати”, “брат”, “сестра” тощо. Виникнення роду знаменує собою початок
справжньої людської історії, і саме рід стає тим вихідним осередком, від якого починається
рух до єдності – до великої цілісності людського роду.
Тепер завдання полягає в тому, щоб більш докладно розглянути ті ритуали, яким ми,
власне, і зобов’язані формуванню роду. Справді, незважаючи на деяке просування в
розумінні, відкритим залишається питання про механізми об’єднання людей у рід. З одного
боку, рід – це союз кревних родичів. А з іншого боку, як уже відзначалося, перші люди не
володіли знаннями ні фізіології зачаття, ні уявленням про причинно-наслідкові зв’язки
взагалі. Як же в такому випадку визначалося кревне споріднення? А те, що в родовій громаді
воно визначалося, сумнівів немає.
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3. Поховання як вихідний пункт установлення єдності роду
Із деякими застереженнями можна сказати, що власне людське в людині з’являється
тоді, коли починається поховання померлих. Тварини нікого не ховають і помирають на
самоті – більше того, відомо, що, помираючи, багато тварин самі шукають самоти. У перших
людей усе інакше, і смерть, як це не парадоксально звучить, стає важливим елементом
самого життя, істотним регулятором міжлюдських відносин.
Насамперед, варто відразу ж підкреслити, що сприйняття смерті першими людьми
двополярне. З одного боку, вона викликає цілком зрозумілий психологічний страх. Крім
того, на досвіді перші люди могли усвідомити і чисто біологічну небезпеку, викликану
близькістю з трупом, що розкладається, – небезпека зараження смертельними хворобами.
Звідси прагнення ізолювати померлого і разом з ним небезпечну дію самої смерті.
З іншого боку, смерть однієї людини цілком природно сприймалася як порушення
життєдіяльності людського колективу в цілому. (І зараз ми говоримо: “Смерть вирвала з
наших рядів...”) Тому зрозуміло прагнення перших людей якимось чином зберегти
померлого серед живих, заповнити виниклу в колективі прогалину. Очевидно, саме цим і
пояснюються найдавніші звичаї поховання. Поховання – це одночасно ізоляція померлого і
збереження його поблизу, оскільки місця поховання розташовувалися недалеко від поселень
чи, точніше, стоянок.
Двоїстим виявляється і саме ставлення до померлого. З одного боку, він викликає
благоговіння, трепет і шанування як предок-благодійник. З іншого – страх як чогось
небезпечного, здатного принести цілком реальну шкоду живим (досить згадати в зв’язку з
цим міфи і легенди про “живих мерців”, що виходять з могили, про упирів тощо).
У більшості народів на цій стадії розвитку існують уявлення, згідно з якими померлий
узагалі не вмер: вважається, що він просто пішов в інше місце – у ліс, пустельну місцевість,
відплив у море тощо. З цим пов’язана і подвійність похоронних обрядів. Вони мають на меті
одночасно і зберегти померлого, і відправити його в інший світ. Тому після поховання
померлого могила не закидається. Вона стає місцем поклоніння. А це означає, що могила в
якості могили існує лише тому, що щось вважається таким, що зберігається, і після того, як
тіло розкладається. Інакше кажучи, ті, які залишилися живими, зберігають з померлим
деякий зв’язок, і це робить померлих предками, тобто прабатьками первісної родової
общини. Тіло, що зберігається після розкладання, – це так званий “дух предка”. На
формуванні уявлень про дух варто зупинитися докладніше, тому що це має принципове
значення.
У повсякденній свідомості (а іноді й у деяких наукових побудовах) досить часто
зустрічається точка зору, відповідно до якої уявлення про божественну, магічну силу
виникає в результаті “обожнювання” тих чи інших процесів чи предметів – руху Сонця і
Місяця, грози, бурхливого моря, дерев, каменів тощо. Але тут у наявності елементарна
логічна помилка. Адже для того, щоб визнати всі ці природні процеси і предмети проявом
якоїсь вищої сили, потрібно вже мати уявлення про неї.
Сказати, що це почуття є вродженим, – значить відійти від відповіді на запитання.
Якщо це почуття і є вродженим, тобто потенційно властивим людській свідомості, то, для
того, щоб можливе стало дійсним, необхідні певні враження чи сприйняття. Але ніякі
матеріальні процеси чи предмети не в змозі вперше сформувати уявлення про вищі сили чи
істоти, викликати це уявлення.
У зв’язку з цим заслуговує на увагу точка зору, висловлена великим російським
філософом В. Соловйовим: “Коли справа йде про початкове утворення якого-небудь
основного поняття в людській свідомості – потрібно мати на увазі не дорослу людину, а
дитину. Але безсумнівно, що для дитини набагато відчутніша її залежність від годуючої і
оберігаючої її матері, (а потім батька), ніж від сонця, грози чи ріки, яка зрошує поля її
батьківщини. Враження від народження, отримані від батьків, містять у собі достатню
підстав, щоб викликати в неї поняття про вищу істоту і почуття побожної любові, а також
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страху перед непорівнянною силою, які пов’язані з цим поняттям, і складають основу
релігійного відношення”.
Але якщо спочатку вища істота втілюється для дитини в матері, то, підростаючи,
дитина усвідомлює, що сама мати залежить від іншої вищої істоти – чоловіка, що годує і
захищає її. Якісний стрибок у розвитку побожного почуття відбувається тоді, коли ці вищі
істоти вмирають; адже поки вони живі, дитина знає, що самі вони не є “точкою відліку”, що
вони залежать від уже померлих, що перебувають у незмінному вигляді. Тому, як
справедливо стверджує В. Соловйов, “не страх, а смерть дає людству перших богів”. Правда,
у сучасній науці досить чітко розрізняються терміни “боги” (“божества”) і “духи”, так що в
даному випадку вірніше було б говорити про “духів”.
Померлі предки стають духами, і практично у всіх народів існують уявлення, згідно з
якими спілкування з духами померлих відбувається, насамперед, у сновидіннях, тобто в
області, у якій панують стихії, що не піддаються спробам свідомого контролю з боку
людини. Тому духи предків вважаються сполучною ланкою між родом і особливим, іншим
світом, і духам приписується здатність допомогти живим тією чи іншою мірою підкорити
собі цей світ. Саме цим пояснюється існування і важливість регулярних ритуалів –
викликань предків (скажемо, тост під час спільної трапези про своє походження є одним з
таких ритуалів).
Таким чином, формується ідея про те, що після фізичної смерті людини все-таки
продовжується деяке життя – незрозуміле, таємниче, грізне, здатне зробити шкідливий вплив
на живих, але за допомогою якого вони у певних ситуаціях можуть звертатися. А це означає
визнання того, що у світі постійно перебуває деяка сила, яка у вигляді духів зберігається й в
іншому світі. Уявлення про божественне, священне (сакральне) і формується спочатку у
вигляді допущення у світі деякої сили, яка переборює смерть. Дух роду – це те, що
зберігається після фізичної смерті всіх його членів одного покоління, “членів-сучасників”.
Справді, що забезпечує стійку рівність роду самому собі, або, інакше кажучи, його
самототожність? У принципі рід – це сукупність його членів. Але чи означає це, що смерть
усіх членів одного покоління означає зникнення даного роду? Зрозуміло, ні. Рід продовжує
існувати, і нащадки заступають на місце предків. А це підводить нас до висновку про те, що
члени роду як надбіологічна спільність – це не тільки і не стільки біологічні особини, скільки
визначені функції усередині самого роду. Ховаючи померлих, рід прагне зберегти саме
функцію, яка потім починає виконуватися нащадком. На нащадка переноситься функція
предка в якості своєрідних “інструкцій” духу померлого. Наслідуючи цій логіці, потрібно
визнати, що рід існує не тільки в просторі (інакше він зникав би разом зі смертю всіх
“членів-сучасників”), але і в часі. Рід неможливий без визначеного зв’язку між живими і
мертвими, і цей зв’язок описується за допомогою поняття “дух предка”.
Саме поховання робить нащадків спадкоємцями і тим самим виводить перших людей за
межі чисто біологічних, природних зв’язків. Поховання немов виштовхує людину з природи.
Тому, як справедливо зауважував німецький філософ Г. В. Ф. Гегель, ”...саме ті народи, які
не вірять у безсмертя душі, зневажають і тіло померлого, не піклуються про те, щоб зберегти
його. Почесті, які надаються померлому, знаходяться в прямому зв’язку з уявленням про
безсмертя. Якщо тіло і підпадає під владу природи, не стримуване більше душею, то людина
хоче, принаймні, запобігти можливості того, щоб природа як така здійснила свою владу над
позбавленим душі тілом, над цим благородним умістищем душі, і підкорила його законам
фізичної необхідності, – людина хоче сама в тій чи іншій мірі зробити це; тому люди або
прагнуть захистити тіло від небезпеки, що загрожує або самі, ніби з доброї волі, повертають
його землі чи знищують його у вогні”.
У зв’язку з цим величезне значення має уявлення про нове втілення (реінкарнацію)
померлих предків. Ця реінкарнація, як свідчить етнографічний матеріал, вважається такою,
яка відбувається в основному в двох “носіях”. По-перше, це тотем, а по-друге –
новонароджені діти. Культ предків укупі з ідеєю реінкарнації не тільки забезпечують єдність
роду в сьогоденні (тобто, по суті, у просторі), але і створюють механізм наступності,
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духовного спадкування, тобто передачі функцій від предків до нащадків, які лише тому
стають і нащадками, і спадкоємцями. Якщо згадати, що культ предків і ідея реінкарнації
нерозривно пов’язані з табуюванням інцеста, то стане зрозуміло, що в родовій общині любов
до померлого предка стає сильнішою любові до жінки. Це, по суті, – перший акт свободи,
перший справді людський вчинок.
Тому далеко не випадково, що смерть тісно пов’язана з ініціацією. Під ініціацією
(присвятою) звичайно розуміють сукупність ритуальних дій, які ведуть до радикальної зміни
стану людини в спільності. Після ініціації, як вважається, присвячений стає зовсім іншою
людиною. Прикладом ініціації є, скажімо, обряд присвяти хлопчиків у чоловіків, що
практикується у багатьох традиційних суспільствах. Ініціацією за своєю суттю є і
християнське таїнство водохрещення.
Поховання й ініціація утворюють могутнє силове поле, у межах якого і протікає життя
людини в якості вже не тварини, а людини. У межах цього поля співвідношення життя і
смерті змінюється. Для повсякденної свідомості безсумнівно, що народження передує смерті.
Але у світі культури це не так, хоча даний факт і не лежить на поверхні. По суті справи,
перша форма справді людської спільності – рід – заснований на перетворенні могили в
материнське лоно, тобто в місце народження. Народжуючись, людина ще не стає людиною,
вона пов’язана своїм народженням “тут і тепер”, вона залежить від своїх батьків, але, як
чисто біологічна істота, відділена від інших людей. Ховаючи померлих, перші люди
виходили за межі свого чисто випадкового народження і встановлювали зв’язок крізь часи,
тим самим створюючи першу справді людську спільність. Таким чином, народження і смерть
подвоюються.
Справді, фізичне народження – це перше народження, ініціація – перша смерть (людина
помирає для колишнього відособленого життя) і одночасно друге народження. Фізична
смерть – друга смерть, а поховання робить її народженням як предка. Етнографам добре
відомо, що в обрядах ініціації могила відповідає колисці, а ця остання ототожнюється з
труною. Зв’язок поховання з ініціацією встановлює зв’язок предків з нащадками, робить
людину ланкою в ланцюзі поколінь. Спадковість походить від мертвого до живого. Але що і,
головне, як успадковується? Яким чином померлий предок повинен залишитися серед
живих? Як любов до померлого може перебороти його смерть?
4. “Подолання смерті” і проблема походження мови
Питання, поставлені вище, мають принципове значення і впритул підводять нас до
проблеми походження мови. Із самого початку необхідно обмовитися, що неможливо дати
остаточні відповіді на багато виникаючих, в зв’язку з цим питань – з тієї простої причини,
що таких відповідей у сучасній науці не існує. Проблема походження мови дотепер
залишається відкритою. Більше того, дуже показово, що таке авторитетне Паризьке
лінгвістичне товариство прийняло рішення не приймати до розгляду роботи, присвячені
проблемі походження мови. Як неважко бачити, це рішення дуже сильно нагадує широко
відоме принципове рішення Французької академії наук не брати до розгляду проекти
створення вічного двигуна.
В даний час нараховується понад сім теорій походження мови. Наприклад, відповідно
до однієї з теорій мова виникла в результаті наслідування людини тим звукам, які її
оточували (так звана ономатопоетична гіпотеза). Відповідно до іншого погляду мова виникає
в результаті утворення асоціацій між емоційними вигуками, що супроводжуються жестами й
образом того предмета, який викликав ці вигуки і жести. Різновидом цього погляду є
припущення, що звукова мова виникла як своєрідний замінник мови жестів. Існують також
прихильники думки про “природну гармонію” між образом предмета і відповідним йому
звуком. Очевидно, у всіх існуючих точках зору є частка істини, але їхня розмаїтість і
відсутність згоди між різними напрямками свідчать – як і заборона Паризького
лінгвістичного товариства, – що проблема ще дуже далека від остаточного вирішення.
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Ще раз необхідно підкреслити, що мова йде лише про деякі аспекти цієї проблеми. При
цьому варто звернутися до низки принципових положень, висунутих представником так
званого “діалогічного мислення” Ойгеном Розенштоком–Хюссі (1888–1973).
Очевидно, що виникнення людської мови мало біологічні передумови, а саме складні
рухові й звукові форми сигналізації, властиві багатьом тваринам і, насамперед, антропоїдним
мавпам. До біологічних передумов виникнення людської мови варто віднести також досить
високий розвиток головного мозку предків людини, їхнього голосового апарата, а також
стадний спосіб життя, причому внутрістадні відносини мали досить складну структуру.
Власне, проблема полягає в тому, щоб пояснити, як відбувається перехід від звуків як засобу
мимовільного вираження нервових стресів і перших емоцій до звуків як засобу позначення
речей, їхніх властивостей і відносин.
Ті археологічні матеріали, які маємо, переконливо свідчать, що формування
членороздільної мови відбулося в пізньому палеоліті, що за часом відповідає переходу від
первісного стада до першої родової общини. І тут бажано повернутися до тих питань, які
були поставлені вище. Якщо переформулювати їх у короткій формі, то вони будуть
виглядати так: “Як установлюється зв’язок між живими і мертвими?” Адже без такого
зв’язку, як ми бачили, рід не може існувати в якості самототожної людської спільності.
Звичайно споруджується так званий “стовп мертвих” (дерев’яний чи кам’яний), на
якому найчастіше вирізують одні очі (еволюція цього винаходу досягла свого
кульмінаційного закінчення в надгробному пам’ятнику). Зміст такої споруди полягає у
створенні уявлення, що очі померлого невідступно дивляться на живих, контролюючи всі
їхні справи і вчинки. Адже мертві самі не можуть ні говорити, ні співати, зрозуміло, не
можуть відповідати на звернені до них запитання. Померлий предок в стані по-справжньому
контролювати живих лише тоді, коли він може бути деяким чином викликаний і отримає
можливість говорити. А створити уявлення про таке викликання духу можна за допомогою
маски.
Сказаним пояснюється повсюдне поширення такого персонажа, як шаман (у різних
народів цей персонаж називається по-різному – чаклун, знахар тощо). Саме шаман надягає
маску померлого предка і за допомогою спеціальних прийомів доводить себе до стану вищої
психічної напруги, екстазу. У цей момент, як вважається, його душа залишає його тіло й у
нього входить дух померлого предка. Шаман надає своє тіло цьому духу і померлий предок
починає говорити крізь ротовий отвір маски. Зрозуміло, шаман впадає в екстаз не на самоті,
він є Центром ритуального танцю, джерелом його ритму. У танці беруть участь усі члени
роду, таких, що “ухиляються” немає і просто не може бути. Члени роду – “хор”, а шаман –
“соліст”.
Тому дуже правдоподібним виглядає припущення, що саме в ритмі, який задається
шаманом, ритуального танцю поруч зі “стовпом мертвих” і формується рід як сукупність
нащадків померлого предка. Усі ті, що зібралися завдяки ритуальному танцю, стають його
нащадками (“привселюдно” визнають себе його нащадками) навіть якщо насправді фізично
ними не є. Ймовірно, це був перший акт людської свободи, поведінки, не мотивованої
природною (біологічною) необхідністю. Танок і карусель – це, очевидно, слабкий відблиск
колись могутнього процесу усиновлення і удочеріння під поглядом (“перед обличчям”)
померлого предка і під владою його голосу, що звучить крізь маску шамана. Але про що ж
може говорити цей голос? Очевидно, він повинен жадати від живих звіту про збереження
встановленого ним порядку – про збереження миру, про продовження існування роду в
якості певного єдиного “соціального” тіла (тому що це останнє можливе лише в умовах
миру).
Мир встановлений і підтримуваний померлим предком, – це мир не тільки між
віковими групами (поколіннями), але і мир між статями. Тому саме рід уможливлює шлюб
(родину), а не навпаки. Якби сім’я була первинною формою міжлюдських зв’язків, то рід був
би просто не потрібний. Адже статевий потяг як такий може створити лише короткочасний
союз чоловіка і жінки; він підданий згасанню, “ентропійному” розсіюванню. У людському
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шлюбі на відміну від простого статевого зв’язку можуть бути періоди пристрасності,
байдужості, і навіть ворожості, але в цілому шлюбний зв’язок не розривається. У цьому
розумінні людський шлюб виявляється боротьбою проти природних процесів, це –
триваючий мир між статями.
Як уже говорилося, людський шлюб побудований на забороні інцесту, і дотримання цієї
заборони, як і протидія всьому природному, вимагає зусилля. Це зусилля перешкоджає
поверненню хаосу. Тому жодна сім’я не може існувати поза зв’язком із родом. Зусилля, що
забезпечує захист проти хаосу, – це мова. У зв’язку з цим необхідно показати, що мова
виникає аж ніяк не для того, щоб якось назвати речі, які оточують людину, і щось просто
повідомити іншим людям. Функцію іменування повсякденних речей і передачі повсякденних
повідомлень мова здобуває пізніше.
Дійсно, слова, що виникають зі скороминущого контакту з речами, негайно ж
забуваються: тут також діє закон “ентропійного” розсіювання. Вони можуть зберігатися
дуже довго лише тоді, коли породжені необхідністю захиститися від небезпеки повернення
хаосу, від загрози впадання в долюдський, тваринний стан. А це значить, що мова не могла
виникнути в сфері повсякденності. Вона могла сформуватися лише на зборах роду в стані
екстазу.
Мова – це засіб забезпечити єдність роду, тобто можливість для кожної людини
проникнути за межі власного народження і власної смерті, стати спадкоємцем померлого
предка і предком майбутнього нащадка. Тому було б помилкою виводити мову з уривчастих
звуків, які видаються тваринами, або системи жестів і міміки. Звідси усі вони називають
(позначають) предмети, доступні органам чуттів. Справді людська мова повинна була
назвати невидиме, надчуттєве (тобто те, що виходить за межі можливостей п’яти органів
чуттів людини). Це, насамперед, події до народження людини і після її смерті.
Логіка попереднього викладу дозволяє зробити висновок принципової важливості:
людина починає говорити для того, щоб “перебороти” смерть. Справді, мова дозволяє
зберегти присутність померлого предка (його соціальну функцію) серед живих. Тому
першою, вихідною формою мови повинне бути визнане ім’я. Цілком ймовірно, що першим
ім’ям варто вважати ім’я померлого предка, що викрикується під час ритуалу поховання. Це
ім’я – те, що залишається після його смерті. Ритуал поховання встановлює зв’язок між
живими і мертвими, тобто між почуттєвим і надчуттєвим, а ім’я розглядається в якості
внутрішньої, глибинної сутності того, хто нарікається цим ім’ям.
Говорячи про імена, варто спростувати одне істотне непорозуміння, пов’язане з
уявленням, що імена – це неодмінно відмінювані, але не мають дієвідмін (а також деякі
невідмінювані іменники і прикметники). Власне кажучи, граматичне поняття імені йде від
античних граматик і вводиться шляхом протиставлення дієслову. Тим часом нас цікавлять у
даному випадку не граматичні дефініції (які є більш пізнім продуктом), а сам процес
називання (номінації). Під номінацією розуміється утворення мовних одиниць, що володіють
номінативною функцією, тобто здатних називати і виділяти певні фрагменти дійсності. У
зв’язку з цим дуже важливі так звані елементні номінації, які називають не всю дійсність, а
тільки деякі її елементи. У свою чергу, серед елементних номінацій виділяють речові імена й
імена ознакові. Якщо перші відповідають іменникам, то другі – прикметникам, дієсловам і
прислівникам.
Таким чином, традиційно вважається, що імена можуть відмінюватися, але не можуть
мати дієвідміни, а дієслова, навпаки, можуть мати дієвідміну, але не можуть відмінюватися.
Однак історична граматика з достатнім ступенем упевненості дозволяє вважати, що на
початкових етапах розвитку мови межа між іменами і дієсловами не була настільки різкою,
оскільки дієслово – це, по суті, ім’я дії. Більше того, є багато підстав вважати, що першим
відмінком був не називний, а клична форма. Усі перші імена магічні, вони розуміються як
вираження певної внутрішньої, глибинної сутності носія імені. У кінцевому рахунку
передбачається тотожність імені і того, кого (або що) воно позначає. Тому за
посередництвом імені, як вважалося, можна впливати на носія імені. Звідси прагнення
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зберегти справжнє ім’я в таємниці чи замінити його підробленим ім’ям (відповідні сюжети
добре відомі з міфології й історії). Але магічний вплив можливий лише тоді, коли ім’я стоїть
в кличній формі, а не в називному відмінку.
Дійсно, клична форма провокує бесіду, вона означає запрошення повернутися і
вступити в розмову. У цьому розумінні клична форма припускає наявність життя в тому, до
кого звертаються. Клична форма – це не нейтральний, холоднокровний опис, а сполучення
(дієвідміна) двох живих істот. А це означає, що в кличній формі стерте розходження між
іменником (ім’ям у вузькому розумінні) і дієсловом. Процес називання могла використовувати тільки клична форма, оскільки називання припускало зняття знеособленості і
лякаючої непізнаваності людини, чи процесу. Називати – означало, закликало відкрити свою
потаємну сутність, вивідувати цю глибинну сутність за допомогою магії імені. Крім того,
називання не могло не бути ритуальною дією, учасники якої згуртовувалися в тотожному
розумінні сутності називаного.
Ім’я померлого предка магічне в тому розумінні, що воно не тільки згуртовує людей
навколо себе, але і надає міжлюдським зв’язкам цілком визначену структуру. Цим також
пояснюється перенесення імен померлих на немовлят і таке перенесення означає
реінкарнацію. З іменами пов’язана ніби особлива енергія, що переходить від одного
покоління до іншого: ім’я – це своєрідне вогнище творчого утворення особистості. Усе це
пов’язано з тим, що імена – це особливі точки концентрації, фокуси суспільних взаємодій.
Саме в них концентрується енергія нового уже не тваринного, а людського суспільного
середовища. У цьому розумінні імена завжди чогось вимагають від своїх носіїв, вони –
соціальні імперативи.
Тому імена здатні творчо формувати тих, на кого вони спрямовані. Якщо когось
назвали “студентом”, “офіцером”, “художником”, то своїми іменами їхні носії притягають до
себе силові лінії суспільних очікувань постійно відчуваючи на собі соціальний імператив:
“Будь студентом, офіцером, художником!” Як писав відомий російський релігійний
мислитель П. Флоренський, “якщо дитя назване, наприклад, Наполеоном, то з дитинства від
нього буде очікуватись щось наполеонівське і, у будь-якому разі, заперечуватиметься
заперечення його особистістю наполеонівства. І це штампування дитини “під Наполеона” виробляється щогодини, щохвилини і всюди, усіма сукупною волею народу, як масовий гіпноз,
так що не може не відбитися на ньому і не виробити в ньому якогось наполеонівства”.
Крім того, імена мають властивість взаємності. Іменування надає місце в спільності,
приписує суспільну функцію, але разом з тим визначає і місце в спільності того, кого
називають. Наприклад, називаючи кого-небудь сином, чоловік визначає себе як батька,
називаючи кого-небудь учнем, людина неявне іменує себе вчителем, називаючи деяку силу
Богом, людина вказує на себе як на людину тощо. Таким чином, в іменуванні ми даємо іншій
людині, до якої ми звернулися, можливість зрозуміти саму себе з того, як ми до неї
звернулися. Іменування стає для поіменованого своєрідним дзеркалом, у якому він бачить,
однак, не власний образ самого себе, а свій образ, побачений очима інших людей. І це
розширює і поглиблює наше розуміння самих себе. Тому взаємне іменування – це створення
спільного життя. Ім’я з’єднує людей.
Отже, ім’я як згусток енергії суспільного середовища – от що переходить від поховання
до ініціації. Ім’я вказує людині її місце в спільності, визначає її соціальну роль. Тому
помилкою було б думати, що люди спочатку утворюють людську спільність (на противагу
стаду), а вже потім починають говорити. Люди починають і продовжують говорити для того,
щоб вийти з тваринного стану, ввійти в людський стан і перебувати в ньому. Говорити –
значить “переборювати” смерть, робити мертве духовно живим, а це вимагає зусиль. Тому
мова не може народитися в сфері повсякденності. Для її народження необхідні особливе
середовище, ситуації дуже сильної психічної напруги, викликані особливими ритуалами.
Лише потім ця розпечена лава виливається на повсякденне життя і, остигаючи, стає засобом
задоволення повсякденних потреб. Мова народжується як клятва й обітниця, молитва і
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змова, а не як повсякденна, ні до чого не зобов’язуюча балаканина. Мова, “переборюючи”
смерть, перетворює її в джерело життя.
5. Мова як та, що народжує структуру соціального простору–часу.
Досі ми не занадто далеко просунулися в розумінні складної проблеми походження
мови. Фактично, поки що ми лише в загальному плані осмислили ту обставину, що людська
мова, швидше за все, не могла виникнути з чисто практичних повсякденних протреб.
Імовірніше всього, головною причиною її появи було створення соціальності як такої, але аж
ніяк не називання оточуючих людину речей (хоча, зрозуміло, пізніше вона набуває і цю
функцію). Тільки у зв’язку з цим і може бути розкрита справжня сутність імені як такого
первинного елемента мови, у якому “запресована” відповідна соціальна роль, і який
передається від поховання до ініціації. Тим самим забезпечується самототожність першої
форми соціальності – роду – у часі. Тепер необхідно розглянути соціотворчу функцію мови,
тому є потреба звернутися до аналізу соціального простору-часу.
Справді, культура – це певна організація життя, перетворення хаосу в космос, тобто в
деяку упорядкованість. Саме тому померлий предок найчастіше перетворювався в так
званого культурного героя, тобто міфічний персонаж, який здобуває або вперше створює для
людей предмети культури. При цьому світоустрій розуміється саме як упорядкування – у
першу чергу розміщення кордонів у просторі і часі.
Варто особливо підкреслити, що просторово-тимчасові структури, характерні для
суспільного життя людини, не можуть бути зведені ні до простору-часу неживої природи, ні
до біологічного простору-часу. Світ культури, що формується, породжує якісно інші
просторово-тимчасові відносини, що володіють особливим людським змістом. Справді, щоб
жити разом, люди повинні знаходитися в одному просторі й в одному часі. Чи знаходимось
ми завжди в тому ж просторі і тому ж часі, що й інші люди?
Очевидно, ні. Узагалі говорячи, кожна людина немов укладена в “кокон” свого
простору–часу, межі якого визначаються можливостями її органів чуттів. Адже окрема
людина сприймає не “простір узагалі” і “час узагалі”, а людей, речі і процеси “отут” і “там”,
“сьогодні” і “учора” тощо. Простір і час в однині не доступні органам чуття. У граничному
випадку можна сказати, що чисто біологічне, природне існування людини є відособленим.
Звідси випливає фундаментальний висновок: простір і час культури, тобто простір і час
спільного життя людей, не дані, не існують природним чином – вони створюються. Людина,
що встановлює мир з іншими людьми, залишає своє “тут і тепер” і входить у деяке загальне,
єдине, штучне (і аж ніяк не природне) простір-час культури.
Це видно хоча б зі сприйняття простору і часу. Простір сприймається як щось ціле і
безупинне, і людина розчленовує його. На противагу цьому, час сприймається як сукупність
моментів часу, і людина зчленовує їх. Жити в загальному для всіх, єдиному просторі-часі –
значить однаковим чином розчленовувати простір і однаковим чином зчленовувати час.
Зусилля, спрямовані на здійснення такого однакового розчленовування і зчленування,
повинні відтворюватися постійно, оскільки спільний простір-час, як і всі людські діяння,
піддано закону “ентропійного” руйнування. Але мати загальний простір-час – означає вміти
орієнтуватися і вміти створювати загальний ритм.
А умовою всякого орієнтування є встановлення загальної для всіх членів спільності точки
відліку, і не тільки в просторі, але і в часі. Ритм, у свою чергу, заснований на жорстко
упорядкованому чергуванні фіксованих елементів. Зрозуміло, що ніяка спільна, колективна
діяльність не можлива без єдиного ритму, оскільки у зворотному випадку всі зусилля членів
колективу будуть нагадувати відому історію Лебедя, Рака і Щуки. Звідси випливає принципово
важливий висновок: у процесі утворення першої людської спільності, роду, людина повинна
була сприймати всі свої дії і вчинки як повторення вже зроблених вчинків і дій.
Ці, останні, звичайно розглядалися як споконвічні зразки (архетипи), створені
культурними героями в нульовий момент часу. У цьому розумінні першої людини всі дії,
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навіть чисто повсякденні, могли бути лише повторенням деяких один раз даних архетипів. І
таке повторення розуміється як повернення початкового часу, його регенерація.
У світлі сказаного більш зрозумілою стає і роль ритуалу в культурі, оскільки ритуал
розуміється саме як така регенерація часу. Ритуальні дії, і, насамперед, танці, були одночасно
і повторенням архетипних дій, і своєрідною репетицією діяльності в єдиному ритмі. Ритуали,
будучи періодично повторюваними діями, ставали своєрідним “захисним валом”, що охороняв від незворотного “ентропійного” розсіювання: вони періодично відновлювали те, що
інакше було б забуте і втрачене. Мобілізуючи психіку людини, вони готували перших людей
до серйозних і відповідальних справ у сьогоденні і майбутньому.
На ранніх етапах історії культури встановлюється й особливе відношення між
простором і часом. Швидше за все, головну роль тут зіграло поводження з вогнем, точніше,
необхідність підтримувати вогонь у стійбищах. Щоб підтримувати вогонь, необхідно
підкладати паливо безупинно і певними порціями. Між кількістю палива і часом горіння
існує чітка відповідність. Інакше кажучи, динаміка природного процесу, вогню, починає
вимірюватися певними кількостями пальної речовини, що, зрозуміло, займають певне місце
в просторі. У деякому розумінні це уже вимір часу простором. Час і простір із самого
початку історії культури тісно переплітаються між собою, доповнюють один одного. Цілком
природне для нерозвиненої первісної свідомості ототожнення вогню на стійбищі “небесного
вогню” Сонця призвело до погоджування циклічності життєдіяльності з появою чи
зникненням тих чи інших об’єктів у просторі.
Отже, рід шукає зразки, дивлячись у минуле. Смерть культурного героя закладає
початок відліку в часі, а біокосмічні процеси – загальний ритм. Без ритуального повторення
архетипів немає роду, і саме культурний герой забезпечує орієнтування в часі. Ритуали –
оповідання про його героїчні справи на початку часу і підготовка до їхнього повторення.
Культурний герой і ритуали вводили перших людей у загальний час.
Що стосується просторової структури, що забезпечує життя роду, то варто визнати, що
ліс і прерія, у яких найчастіше жили роди, – не найкращі умови для чіткого і швидкого
орієнтування. У звичайних умовах члени роду жили в різних природних укриттях
(найчастіше в печерах). Як вони могли збиратися разом для ритуальних танців? Навряд чи
можна припускати, що перша людина могла орієнтуватися в лісі чи прерії набагато краще,
ніж сучасна. Лише рухаючись звіриними стежками можна було всім разом точно прийти у
визначене місце. Очевидно, саме цим пояснюється величезна роль тварин в уявленнях
перших людей. Тут варто вказати, насамперед, на те фундаментальне уявлення, відповідно
до якого кожен член роду здатний духовно представити яку-небудь живу істоту – бобра,
рибу, тигра, змію тощо. Як писав у зв’язку з цим відомий російський релігійний мислитель
С. Булгаков, ”...людина є всетварина й у собі містить ніби всю програму творення. У ній
можна знайти й орлиність, і левиність, і інші душевні якості, що і утворюють основу
тваринного світу, цього спектра, на який може бути розкладений білий колір людства... У
тотемізмі, настільки розповсюдженому в історії, виявляється та ж інтуїція тваринності
людини, причому, обираючи певну тварину своїм тотемом і зображуючи її на своєму гербі
чи прапорі, дане плем’я виражає цим почуття навмисного зв’язку з нею, особливої
підкресленості цієї властивості у своєму характері”. Про це ж говорять і казки практично
всіх народів.
У підсумку можна зробити висновок: предки забезпечують орієнтацію роду в часі,
тварини – у просторі. Тому рід шанує тих й інших, створює маски тих й інших і змушує
звучати “їхні” голоси крізь ці маски. Ритуали роду – це ритуали вічного повернення до
одного разу заданих зразків, і саме в ритуальних танцях, у загальному ритмі й у стані екстазу
створювався спільний простір-час і підтримувалося його існування. Мова – одне з
найголовніших знарядь утворення цього спільного простору-часу. Таким чином, ми знову
звертаємося до теми мови.
Справді, ритм життя роду – це збирання і розсіювання: члени роду живуть сім’ями і
збираються тільки для свят (ритуальних танців). Свято – це не просто додаток до
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повсякденності. Є багато підстав вважати, що саме свято, але аж ніяк не праця, підтримує
існування роду як деяке цілісне утворення й у просторі, і в часі. Ще більше підстав вважати,
що саме на святі, під час ритуальних танців (які самі собою цілком можливі і без мови) і
виникла перша мова.
Справді, окрема людина могла викрикувати різні звуки, сполучені з тими чи іншими її
станами. Але, взагалі говорячи, у кожної людини такі вигуки можуть бути досить
індивідуальними і, крім того, змінюються залежно від різних обставин. Свято і є той “млин”,
жорнами якого “перемелюються” перші індивідуальні словесні формули. Люди починають
говорити загальною мовою, мовою роду, і тим самим однаково розчленовують простір і
однаково зчленовують моменти часу. На святі за допомогою мови встановлюється зв’язок
між живими і мертвими, тобто між видимим і невидимим, між “почуттєвим” і
“надчуттєвим”. На відміну від звуків, які видаються тваринами і є, по суті, простими
сигналами, людська мова споконвічно націлена на надчуттєве. Мова вводить у такі області, у
яких ми самі тілесно не можемо бути присутні.
А це означає, що, будучи членом людської спільності, людина існує в такому
просторічасі, межі якого виходять за межі можливостей її органів чуттів. Простір
виявляється більшим від того, який реально доступний окремій людині, а час – довший від
часу індивідуального життя, тобто проміжку від фізичного народження до фізичної смерті.
Саме людська мова розширює простір-час окремої людини.
Іншими словами, мова створює штучний надчуттєвий соціальний простір-час культури.
У цьому проявляється соціо-творча функція мови. Завдяки мові людина може довідатися про
те, що було до її народження, і вірити в те, що буде після її смерті. Жодна інша жива істота
на це не здатна. Мова – це континуум, “розтягнутий” у часі і просторі, а не “власність”
окремої людини. Це і не розвиток жестикуляції, тому що жести – це мова в ситуації близьких
відстаней, і вони ніколи не можуть позначати надчуттєве. Утворення “соціального тіла”, а не
називання речей – ось мета першої мови, мови імен. Звідси можна зробити висновок
принципової важливості: мова моделює суспільну структуру групи в просторі і в часі, і ця
структура виходить за межі простору і часу життя окремої людини.
Якщо в імені “запресована” соціальна роль його носія, його функція, то набір імен
даного роду моделює структуру цього роду в цілому, яка “транслюється” у часі,
забезпечуючи самототожність даної спільності. Ця регенерація початкового часу
забезпечується постійним зусиллям, що зберігає незмінною просторово-тимчасову матрицю
даного роду. Мова виявляється структурою, (матрицею) соціального простору-часу і тим
самим служить цілям куди більш серйозним, ніж проста передача побутових і “виробничих”
повідомлень. Більш того, виявляється, що на цій стадії “речі” як такі втягуються у сферу
мови лише остільки, оскільки вони здатні виконувати яку-небудь соціальну функцію.
Розглянемо це докладніше.
6. Метафоричний характер людської мови і виникнення початків писемності
Тепер ми підготували, нарешті, “вихідні позиції” для того, щоб зробити деякі
підсумкові висновки. Логіка попереднього викладу змушує нас осмислити ту принципово
важливу обставину, що перші імена створювалися аж ніяк не для позначення речей
оточуючої людину природи. Цієї “природи” людина спочатку, швидше за все, не
зауважувала взагалі або уявляла як звичайну ворожу силу, боротьба проти якої не вбиває, а
тільки на якийсь час придушує її (цим пояснюється повсюдна поширеність міфологічного
образу багатоголового змія, голови якого, будучи відрубані, виростають знову – адже так
поводяться і джунглі). Крім того, не було і поняття про “речі”. Речі могли стати видимими і
значимими, лише втягуючись у сферу соціальності і “допомагаючи” цій сфері здобувати
структурну визначеність.
Тому перші імена повинні були мати ніби двошарову структуру з одного боку, вони
називали речі “видимі”, тобто доступні органам чуттів людини. З іншого боку, вони
вказували на “невидиме”, тобто недоступне органам чуттів людини, – на структуру
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спільності і на місце людини в ній, тобто на її соціальну роль. Називаючи ту чи іншу річ,
перша мова імен могла говорити про неї лише остільки, оскільки вона може бути засобом
організації суспільних відносин. І є підстави припускати, що перші люди взагалі не говорили
про речі як такі: вони їх просто не зауважували. “Речі” віщали про соціальний порядок, який
був установлений померлим предком. “Стовп мертвих” – це перша влада, яка керує за
допомогою імені. Влада взагалі говорить “від імені”, і за допомогою імені “мертвий хапає
живого”. Людина усередині роду мала придумати імена для родових духів, але не мала імен,
скажімо, для позначення речей, оскільки ці “речі” не мають соціального змісту. “Річчю”
може стати лише те, що має відношення до зборів роду, і лише після цього про неї взагалі
можна говорити (порівн.: віче – річ у слов’ян, thing – збори роду в германців, ding – річ, а в
англійців і зовсім – thing). Дані етнографії дозволяють висунути гіпотезу, що першими
“речами”, які набули соціального змісту, були частини й органи людського тіла. Голова була
позначенням глави роду, печінка – місцем духу і страждання, статеві органи позначали
поновлення життя тощо. Для кожної дії ім’я також могло виникнути тільки в ритуалі. Цей
ритуал використовував речі, що потрапляли в поле зору людини, для позначення того, що
ніколи у всій повноті не може бути дане наочно.
Сказане означає, що перші елементи людської мови, імена, споконвічне були
метафорами. Метафора (з грецьк. metaphora – перенесення) – це фігура мови, що полягає у
вживанні слова, що позначає деякий клас предметів, явищ, дій чи ознак для характеристики
іншого об’єкта. Метафора припускає використання слова не за його прямим призначенням, а
в переносному значенні. Тому метафора принципово двопланова і взаємодіє з двома різними
типами об’єктів. Метафора близька до порівняння і часто розглядається як скорочене
порівняння.
Отже, ми приходимо до висновку, що перші слова були священними іменами в якості
соціальних імперативів, а ці імена, у свою чергу, були метафорами. Тепер можна позначити і
вузлові моменти проблеми походження мови. Вони виглядають наступним чином.
Дуже ймовірно, що місцем народження мови є не повсякденність з її рутинними
полюванням і збиранням, а екстатичні ритуали роду, у ході виконання яких народжувалася
піднесена мова священних імен. За допомогою цього періодично повторюваного ритуалу
відтворювалася структура роду, структура перших суспільних відносин, установлених
померлим предком як культурним героєм. Ритуал відводив кожній людині її місце в
структурі роду.
У роді танцювали всі, і ритуальний танець був своєрідним “вибракуванням”,
присвоєнням соціальних ролей, “призначенням на посаду”. Танцям людських тіл у ритуалі
відповідає і “танець” священних імен. Ці імена виходили з єдиного легітимного джерела –
духу предка, і той, хто вимовляв ім’я, відмовлявся від монопольної влади над мовним
потоком. І ті, хто вимовляли ім’я як імператив, йдуть під владу деякої загальної сили, що
стоїть над ними. Ми і дотепер говоримо для того, щоб відбулося щось надіндивідуальне,
тобто таке, що виходить за межі однієї людини.
Людина в ритуалах роду була не одинокою, а танцюристом, захопленим вихром танцю,
завдяки якому кожен учасник займав своє місце. Блідою копією цього процесу, цього
паралелізму танцю людських тіл і “танцю” імен є, наприклад, дитячі лічилки: у них, як у
древніх ритуальних танцях, відбувається одночасно і розподіл ролей, і присвоєння
відповідних імен. Ритуальні танці роду і поєднані з ними танці імен – це матриця соціальної
структури роду. Іншими словами, структура роду, так само як перші імена, не створюються в
сфері рутинної повсякденної діяльності. Вони “виплавляються”, “відливаються” у
дихаючому запалом горні ритуального екстазу.
Однак ритуал не може тривати нескінченно. Рано чи пізно він закінчується. Як же
зберегти, зробити триваючою сформовану ритуалом організацію родових відносин? Адже
надана сама собі ця структура неминуче розпадається відповідно до закону “ентропійного”
розсіювання. Мова і служить зазначеній меті. Мова – це заступник ритуалу в проміжках між
його виконанням, тобто в той час, коли рід не збирався.
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Тільки ця функція могла зберігати мову протягом сторіч і тисячоріч. Втрата мови
означала б і втрату здатності підтримувати і транслювати в часі родову структуру. Важливо
відзначити і те, що перші люди починають не з того, щоб говорити, а з того, щоб слухати.
Живі слухають, а “говорить” дух мертвої людини (крізь маску шамана). Історія людської
мови починається не з “Я”, а з “Ти”. Люди засвоюють деякий імператив у якості безумовного
і дотримують його. Тому перших мов, мов імен, було стільки ж, скільки родів, і далеко не
випадково, що слово “мова” дотепер означає, крім іншого, етнічну групу. Імена спонукали
членів роду до руху, до розведення вогню, до війни тощо. Мова – це форма публічної
поведінки, а відмінювання і дієвідміни створюють загальний простір–час. Відмінювання
(крім, мабуть, кличної форми) характеризує просторові відносини, дієвідміна характеризує
живі сили і процеси. Але в перших іменах, як ми бачили, розходження між іменниками і
дієсловами, між відмінюванням і дієвідміною було майже стерте. Ім’я – це, насамперед,
соціальний імператив, заклик до здійснення деякої дії. Вищій, священній дії, у якій, як
окремі випадки, вміщені всі інші дії, і яка змушує людину їсти, пити, спати, ходити, говорити
тощо, відповідає і вище священне ім’я – ім’я імен, ім’я Бога. Бог – це поіменована
примуіпуюча сила. Вище Ім’я й одночасно Вище Дієслово. Правда, на етапі історії культури,
що розглядається, це уявлення знаходиться ще в зародковому стані, але всі передумови для
його формування уже в наявності.
Варто підкреслити, що мова, яка звучить, не могла не бути пов’язана з писемністю.
Однак зв’язок між звуком і графічним знаком установлюється далеко не відразу і
відбувається протягом кількох важливих етапів. Говорити про виникнення писемності в
умовах первісної родової общини було б передчасним й історично невірним. Проте саме на
цьому етапі історії культури відбуваються дуже важливі процеси, без яких виникнення
писемності було б неможливим. Розберемося в цьому, почавши, щоб уникнути
неправильного тлумачення, з визначень. Головним принципом при цьому буде відзначений
вище “метафоричний” характер первісної мови.
Писемність або письмо – це знакова фіксація мови, що дозволяє за допомогою
нарисних (графічних) елементів (знаків) певним чином закріплювати інформацію в часі і
передавати її на відстань. Це визначення підкреслює комунікативну функцію писемності як
природне продовження комунікативної функції мови. Але, як випливає з попереднього
викладу, найголовнішою й історично первинною функцією мови виявляється аж ніяк не
передача повідомлень, а створення системи міжлюдських зв’язків у просторі і часі. Отже, і
ранні форми писемності, будучи сполучені із соціотворчою функцією мови, не могли за
своїм первинним призначенням виконувати в якості головної комунікативну функцію.
Стосовно даного періоду історії культури, прийнято говорити про так звані зачатки
писемності, тобто різні знакові засоби, які не завжди відповідають мовним елементам і не
обов’язково служать цілям передачі інформації. Справді, тільки звукової мови недостатньо для
тривалого існування структури роду. Тому, як це не парадоксально звучить, мова була
споконвічно пов’язана з тим, що в етнографії називається доглядом за тілом. Під “доглядом за
тілом” звичайно розуміють соціально запропоновані, ритуально санкціоновані і закріплені
форми поводження зі своїм власним тілом. Хоча тут, крім іншого, мається на увазі цілий ряд
гігієнічних навичок, ними не можна обмежуватися, оскільки тіло розуміється ширше своїх
чисто анатомічних меж. Догляд за тілом у його реальній історичній функції перетворює тіло в
інструмент закріплення і повідомлення іншим становище людини в суспільстві її вікового
статусу, особистісних властивостей тощо. Завдяки “догляду” тіло людини стає соціальним
знаком.
У родовій общині тілесна зовнішність і фізична повноцінність мали дуже велике
значення, причому критерії для оцінки цих якостей могли сильно відрізнятися одні від інших
в різних регіонах. Звичайно виділяються наступні види догляду за тілом: прикраси, зачіски,
форми одягу. Далеко не випадково різні прикраси знаходять при розкопках культур, що
відносяться вже до нижнього палеоліту. У ширшому розумінні і зачіски, і одяг також можна
вважати за прикраси. Не менш важливо те, що найосновніші елементи догляду за тілом
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пов’язані з виділеними моментами часу роду – народженням, похованням, ініціацією і
шлюбом. Ці моменти пов’язані зі стрижкою волосся й обрізанням при ініціаціях, чорнінням
зубів, вищипуванням брів жінками при вступі в шлюб тощо. Гіпотезі про те, що догляд за
тілом міг бути пов’язаний з “естетичними” потребами, виникав із “розумінь краси”,
суперечать широко розповсюджені і добре відомі дії з деформації тіла – видалення здорових
зубів, відрізання пальців, зміна форми черепа в дитячому віці тощо. Зачіски також
відрізнялися великою розмаїтістю і далеко не завжди відповідали “розумінням краси”.
Особливе місце серед прийомів догляду за тілом належить розфарбуванню шкіри, нанесенню
на неї шрамів і татуювань. І, нарешті, одяг – це штучні покриви людського тіла. Одяг
споконвіків виконував не стільки чисто практичну функцію захисту тіла від несприятливих
впливів навколишнього середовища, скільки ритуальну і знакову.
Справді, оголене людське тіло, взагалі говорячи, відповідає самому собі і дуже мало
говорить про людину як члена людської спільності. Не розкриває воно і її особистісні якості.
Різні способи догляду за тілом дозволяють створити різні замінники тіла протягом коротких
чи довгих (рівних тривалості людського життя) відрізків часу. Для роду надзвичайно важливі
стійкі замінники тіла – насамперед ті з них, які виникають у результаті нанесення на тіло
розфарбування, шрамів і татуювань. Адже відомі етнографії типи розфарбування, шрами і
татуювання несуть величезний зміст: вони зображують весь родовід людини, її “генеологічне
дерево”, тобто зв’язок людини зі структурою роду та її місце в ній. У силу цього кожен член
роду виявляється носієм духу роду, і цей дух “записаний” на його шкірі назавжди.
Тому зрозуміло, що графічні знаки (розфарбування, шрами, татуювання), наносилися на
шкіру під час ритуалів. Ці графічні знаки виявляються своєрідним посвідченням особи
людини не тільки в просторі, але і в часі.
Насамперед, очевидний зв’язок між ритуалами поховання і нанесенням на шкіру
графічних знаків. Дійсно, якщо ці знаки утворюють його “генеалогічне дерево”, то зі смертю
одного із членів роду це “дерево” повинно стати більш гіллястим. Під час поховання від
померлого до нащадка переходить не тільки його ім’я, але і нова деталь нанесеної на шкіру
графіки. Непрямим свідченням цієї функції нашкірної графіки є відома заборона з біблійної
Книги Левіта: “Заради померлого не робіть нарізів на тілі вашому і не наколюйте на собі
письмена”. Нашкірна графіка – це, по суті справи, одяг, що надягається на весь період життя
даної людини і робить її членом корпорації. З іншого боку, це пояснює знакову функцію
одягу, яка у цій своїй якості – не що інше, як змінювана нашкірна графіка.
Знакові структури, що відповідають різним формам догляду за тілом, утворюють одну з
форм зачатків писемності. Правда, ця точка зору не є загальноприйнятою і ряд дослідників її
відкидають. З їхнього погляду родова організація характеризується як дописьменна, або
безписемна культура. Цей висновок – не зовсім вірний, якщо вважати, що писемність
народжується в повсякденних умовах і служить чисто утилітарним цілям. Однак якщо
писемність – це графічна фіксація мови, а мова має соціотворчу функцію, то викладена нами
точка зору має право на існування.
Другою, крім соціальних знаків догляду за тілом, формою зачатків писемності варто
визнати так зване предметне письмо. Воно засноване на використанні в якості знаків різних
предметів. При цьому предмети означали цілісні значеннєві комплекси. Наприклад, для
оголошення сусідам війни рід посилав їм стрілу або меч тощо. А грецький історик Геродот
(484–425 р. до н. е.) свідчить, наприклад, про “дипломатичний документ”, отриманий,
перським царем Дарієм від скіфів. “Дипломатичний документ” складався з птаха, мишу,
жабу і п’ять стріл. Зміст “документа” полягав у наступному: “Якщо ви, перси, як птахи, не
полетите в небо, або, як жаби, не поскачете в болото, то не повернетеся назад, уражені цими
стрілами”.
Досить розповсюдженим було і так зване вузликове письмо. Шнури з зав’язаними
вузликами використовуються для підрахунку худоби, днів подорожі тощо. Імовірно, це був
один з перших зразків календаря. Різновидом вузликового письма є зв’язування різних
шнурів, прив’язування до шнура клаптиків, ниток тощо. За тим же принципом побудоване і
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паличне письмо. Зразком його є похило запхнена на узбіччі дороги палиця, що вказує на
довжину шляху, можливі перешкоди і небезпеки, що підстерігають на цьому шляху.
Зустрічалося і використання паличок різної довжини і товщини з насічками для передачі
досить складної інформації.
Культура родової общини впритул підійшла і до такої форми зародків писемності, як
піктографія (з лат. рісtus – намальований і з грецьк. graphо – пишу). Саме піктографія є
попередницею всіх сучасних систем письма. Піктографія, або малюнкове письмо,
зустрічається вже в епоху палеоліту. Перші люди малювали ті чи інші картинки, вирізували
або видряпували їх на камені. На відміну від нашого сучасного письма, піктографія оперує
не буквами, сполучення яких дають слова, а малюнками (піктограмами). Піктограма, у свою
чергу, зображує не окремий звук, склад чи навіть слово, а деякий конкретний предмет чи
явище. Найчастіше піктограма позначає деяку цілісну ситуацію. Почавши зображувати на
стінах печер коней, бізонів, носорогів, а також сцени полювання, перші люди вже наблизилися до винаходу малюнкового письма.
Особливістю піктографії є те, що вона зовсім не пов’язана зі звуковою мовою. Тому
піктографічне письмо може бути зрозуміле всім людям, незалежно від того, якою мовою
вони говорять. Однак піктографічне письмо має і ряд недоліків, джерело яких – його
конкретність. За допомогою піктографічного письма не можна передавати абстрактні
поняття і більш-менш складний зміст. Цікаво, зокрема, що імена при цьому передавалися
тотемістичними знаками. А для позначення складних і абстрактних понять
використовувалися зображення конкретних і повсякденних предметів, що тим самим ставали
“метафорами” відповідно до викладеної раніше схеми.
Таким чином, зародження писемності можна розділити на два етапи. Із соціотворчою
функцією мови співвідносяться лише соціальні знаки, створені доглядом за тілом. Що
стосується “предметного”, “вузликового”, “паличного” письма і піктографії, то вони
співвідносяться, скоріше, з повсякденним, утилітарним використанням мови. А це свідчить
про те, що мова з “точок надлишку”, з ритуалів як області вищої психічної напруги, екстазу,
починає “переливатися” у сферу повсякденності і використовуватися для передачі цілком
нейтральних і навіть просто рутинних узагальнень. Іншими словами, саме цей факт свідчить
про виникнення поруч зі сферою священного (сакрального) сфери мирського, світського
(профанного). Проте визначальне значення ще довго буде зберігатися за сакральним, що
змушує нас більш пильно придивитися до релігійних уявлень перших людей.
7. Релігійні уявлення перших людей
Охарактеризувати релігійні уявлення перших людей – непросте завдання. Дослідник
зіштовхується тут із багатьма труднощами. Насамперед це відсутність достовірного
емпіричного матеріалу. Етапи історії культури, що цікавлять дослідника, давно пройшли, і
усі висновки, які можна щодо них зробити, є більш-менш обґрунтованою реконструкцєю.
Інші труднощі пов’язані з проблемою класифікації. Як систематизувати і класифікувати
релігійні уявлення, що стають нам відомими. Якщо спробувати класифікувати їх за самим
змістом вірувань, то виявиться, що цей зміст дуже похмурий і розпливчастий. Якщо ж
вибрати як ознаку класифікації предмет релігійного поклоніння, то можна виділити культ
предків, культ Сонця, культ Місяця тощо, але в результаті вийде дуже строката і неісторична
картина, яка мало що прояснює. Адже Сонцю, приміром, поклонялися в різні історичні
епохи, і цей культ у різні часи мав різний сенс.
Мабуть, визначальним повинен бути соціальний, функціональний зміст релігії. Іншими
словами, насамперед потрібно виявити роль релігійних уявлень у формуванні міжлюдських
відносин. Адже відповідно до однієї з версій походження самого слова “релігія”, воно
походить від латинського слова religare, що означає “зв’язувати”, “установлювати стосунки”.
Власне кажучи, ми вже могли бачити цю “єднальну”, що створює міжлюдські зв’язки,
функцію релігії. Саме на ній ми зосередимо нашу увагу, не претендуючи на вичерпний
виклад.
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Насамперед, виникає питання про час виникнення перших релігійних уявлень. Чи були
вони завжди, чи виникли лише у певний момент історії людської культури? Суперечки з
цього приводу продовжуються й у наші дні. Одні вчені відстоюють точку зору, відповідно до
якої релігійні уявлення притаманні людині з самого початку її існування. Інші дотримуються
думки про існування порівняно тривалого дорелігійного періоду, який продовжувався до
кінця нижнього палеоліту (близько 100–40 тисяч років тому). Як би то не було, можна
стверджувати, що релігійні уявлення вже притаманні родовій організації людського
суспільства. Якщо дорелігійна епоха і мала місце, то вона відповідала дородовому
суспільству, тобто, по суті, первісному стаду. На цій стадії “людство” перебувало біля
мільйона років. Але чи були це люди? Чи не буде вірніше говорити, що власне “людина”
починається з появи первісної родової общини? Незалежно від відповіді на це питання, ми
можемо констатувати, що перші релігійні уявлення з’являються одночасно з появою роду як
першої форми справді людської спільноти.
Сучасній людині дуже важко уявити собі характер мислення перших людей. Справа в
тому, що ми, сучасні люди, мислимо й уявляємо собі світ зовсім по-іншому. Ми живемо в
координатній мережі певних способів розуміння, співвідносимо усе з визначеною системою
духовних цінностей, норм і розумінь, ставимо перед собою цілком визначені цілі, не
замислюючись відкидаємо інші тощо. Інакше кажучи, ми живемо в якомусь дуже складному
і жорстко структурованому духовному середовищі, створенню якого зобов’язані зусиллям
багатьох і багатьох поколінь. Народжуючись і виховуючись у суспільстві, кожна людина застає це духовне середовище як щось дане.
Що стосується первісної людини, то для неї таке “готове” духовне середовище було
відсутнє, і сама мова знаходилася в стадії становлення. Усе навколо існувало ще навіть без
імен, а тому відношення до навколишнього світу було емоційним. Відноситися до чогонебудь емоційно для перших людей означало приписувати свої емоції тому, що вони
сприймали в даний момент, “проектувати” свої емоційні стани на світ. Перші люди, цілком
ймовірно, бачили в речах те, що хотіли бачити, і не зауважували того, чого не хотіли
зауважувати. Таким чином, емоційність і уподібнення речі собі були характерними рисами
мислення первісних людей.
Друга особливість мислення первісних людей – украй слабко виражений особистісний
початок. Для сучасної людини самоочевидні такі вислови, як “мій образ”, “моя думка”, “мої
слова” тощо. У світі первісних людей усе було інакше. Як ми пам’ятаємо, сказати про себе
“Я” міг тільки дух предка, а перші люди сприймали себе, як “Ти”, як істоти, до яких
звертаються. Більш того, це “Ти” було у відомому розумінні колективним, оскільки рід був
певним єдиним (“соціальним”) тілом. Тому можна сміливо й впевнено стверджувати, що
мислення перших людей було колективним (якщо це взагалі можна назвати мисленням).
Віддалену подібність з цим мисленням можна знайти в тих станах свідомості, які люди
відчувають під час багатого на гострі моменти футбольного матчу, під час деяких концертів
або в умовах пожежі в глядацькій залі кінотеатру. В усіх цих ситуаціях особистісний початок
“стирається” і з’являється “масова” свідомість, у якій воскресають багато архаїчних
прошарків нашої психіки. Саме такий спосіб ставлення до світу ближче всього до того, що
називається міфологічною свідомістю.
Дійсно, свідомість первісних людей була міфологічною, а пануючою формою свідомої
діяльності була міфотворчість. Сучасній людині зрозуміти ставлення стародавніх до міфу
дуже важко. Тим часом міф для них був самою дійсністю, більш дійсним, ніж справжня
дійсність. Міфи не мали і не могли мати “автора”. Міфи – анонімні твори, тому що вони є
продуктом колективної творчості. Вони були “свідомістю” первісної родової общини, її
загальним психічним станом, тотожним станові світу в цілому. Світ як такий міг бути
сприйнятий тільки крізь призму міфології, яка переносила на світ у цілому відносини
усередині роду. Таким чином, міфологія виявлялася “резервуаром” архетипів, що
передавалися від одного покоління до іншого.
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До міфології не можна відноситися поблажливо і розглядати її в якості
“недорозвиненого” знання. Міфологія як сховище архетипів мала на меті регулювання
міжлюдських відносин усередині роду. Про це переконливо свідчить зв’язок між міфом і
ритуалом. Ритуал є інсценівкою того чи іншого міфологічного сюжету, а міф – сценарій або
“лібрето” ритуалу й одночасно його обґрунтування і тлумачення. Міфи, у яких ця
“сценарна”, обґрунтовуюча і витлумачуюча функція виражена найбільш чітко, називаються
звичайно культовими міфами.
“Розігрування” міфів дозволяло реалізувати їхню регулятивну функцію. Архетипи, що
реалізуються в ритуальних діях, надавали можливість “на ділі” створити уявлення про певні
людські якості чи вчинки, які самі собою уявити неможливо, – про обов’язок, честь,
геройство, справедливість тощо. Міфологія перетворює ці якості і вчинки в зримі образи і
тим самим через ритуал навчає людей певним типам поведінки. Так виникає єдність образу
(“думки”) і вчинку (“справи”). Завдяки міфології людина вчилася чинити так само, як чинять
герої міфів: у цьому зміст будь-якого культу. І саме в культі людина починалася як людина і
підтримувалася в цьому своєму людському стані.
Саме на етапі панування міфологічної свідомості формується уявлення про “священне”
(“сакральне”), дуже важливе для розуміння регулятивної функції міфології. Дати чітке й
однозначне визначення поняття сакрального дуже нелегко. Уперше про “священне” як
предмет спеціального дослідження почав говорити відомий німецький релігієзнавець
Рудольф Отто (1869–1937), який зосередив свою увагу на “відчутті” або “досвіді”
священного. Для Отто з “священним” пов’язане відчуття таємничості, змішане зі страхом, і
навіть деяким жахом. Це відчуття зіткнення з чимось, що повністю переважає нас, могутнім і
непередбаченим.
На думку іншого авторитетного дослідника проблеми сакрального Мірчи Еліаде (1907–
1986), головною його ознакою є радикальна відмінність від усього профанного (мирського)
що, по суті, дуже близько до точки зору Р. Отто. Сакральне дає про себе знати в каменях і
деревах, джерелах і водоспадах, викликаючи відчуття зіткнення з чимось незвичайним і
трепетним. Сакральне певним чином виділяє області простору і моменти часу, створюючи
особливу просторово-часову структуру. Простір виявляється неоднорідним і анізотропним, у
ньому з’являються виділені області й напрямки, а час по-різному наповнюється змістом.
Можна припустити, що для стародавньої людини, оточеної безліччю небезпек, було
цілком природним видумати щось священне, що викликало страх і трепет.
Зрозуміло, думка про те, що образ сакрального логічно випливає з безлічі досвідів
зіткнення з небезпекою, приходить на розум у першу чергу. Але страх і жах мають зовсім
іншу якість, ніж страх перед конкретною небезпекою. Можна сперечатися про можливість
зв’язку цих двох відчуттів, але важливо інше: “страх і трепет” перед священним стають
регулятором міжлюдських відносин.
Предмети, яким приписується властивість бути носієм сакрального, оточуються
численними табу, а з іншого боку, стають вищими інстанціями, втіленнями безумовного
авторитету. Всі регулятивні принципи, щоб бути діючими, повинні були виходити із
сакрального, і саме тому сакральними стають духи предків. Перенесення на увесь світ
структури міжлюдських відносин у роді приводить до ідеї загального споріднення. Звідси
визначені правила полювання не дозволяли вбивати всіх тварин, яких можна було б убити.
Більш того, частина здобичі поверталася головному “духові звірів” як визнання нанесеного
йому збитку і прагнення цей збиток компенсувати.
Найпростіші, повсякденні дії стають релігійно зафарбованими. Так, навіть полювання
має символічний і тим самим релігійний зміст. Воно мотивоване не лише матеріальними
потребами. Полювання містило в собі цілу низку символічних уявлень, пов’язаних, зокрема,
з подоланням простору і з існуванням спорідненості всього живого. Очевидно, цим же
пояснюється існування “чоловічих союзів”, що діяли під покровом таємниці, у яких за
допомогою ритуалів ініціації молодим мисливцям передавалися мисливські навички і досвід,
що ретельно зберігалися.
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Головна роль сакрального у віруваннях перших людей дозволяє віднести до числа
ранніх релігійних уявлень не тільки тотемізм, але і так званий фетишизм. Цей термін
походить від відповідного португальського слова, що означає “амулет”. Фетишизм у
загальному розумінні – це наділення предмета з його природними властивостями деякими
надприродними здібностями. Цей процес інакше називається сакралізацією, причому
таємничі чудодійні властивості можуть приписуватися як неживим природним предметам,
так і окремим індивідам. Фетишами можуть ставати і продукти людської праці.
Далі, характеризуючи релігійні уявлення перших людей, варто вказати на магічний
характер їх відносин до інших людей і до навколишнього світу в цілому. Магія (з лат. маgiа –
у дослівному перекладі означає чаклунство, чарівництво) магія зводиться до сукупності
ритуальних дій, що пов’язані з вірою в можливість вплинути на деякі таємничі сили і з
їхньою допомогою – на навколишню дійсність, світ у цілому (природні явища і процеси,
людей, духів).
Магічні дії можна класифікувати, насамперед, за ступенем складності. Відповідно до
цього звичайно виділяють, по-перше, індивідуальну магічну дію, по-друге, груповий
магічний обряд, і по-третє, колективну магічну церемонію. Питання про те, що виникло
спочатку – індивідуальна чи групова магія, – є спірним. Однак є вагомі підстави вважати, що
усе починалося з колективних магічних церемоній.
Справді, якщо увесь світ вважався живим, то в кінцевому результаті повинна була
виникнути потреба встановлення єдності роду і навколишнього світу. Саме рід у цілому
прагнув уподібнитися навколишньому світу, перетворюючись то в дерево, то в тигра, то в
мавпу тощо, і тим самим намагаючись створити подібність з навколишнім світом усередині
самого себе. Мета створення такої подібності – рятування від страху перед навколишнім
світом. Родові фетиші могли вважатися не індивідуальною, а тільки родовою власністю, а на
владу над навколишнім світом спочатку міг претендувати весь рід, рід як ціле, а не окремі
члени роду. Відповідно до цього за способом дій розрізняють наслідувальну (гомеопатичну)
і заразливу (контагіозну) магію. У першому випадку магічні дії ґрунтуються на принципі
уподібнення: нанесенню шкоди “копії” об’єкта приписується здатність знищити “оригінал”.
У другому випадку встановлюється зв’язок за суміжністю (вважається, наприклад, що волосся, одяг ворога можуть бути використані для нанесення йому шкоди). Рід перетворювався в
будь-якого духа, ставав його “тілом”, і це давало йому відчуття влади.
Правда, етнографічні дані свідчать, скоріше, про індивідуальний характер магії. Але чи
не є ця індивідуальна магія свідченням занепаду роду; “розрідження” його структури в якості
єдиного “соціального тіла”? І навіщо тоді взагалі магічні обряди? Заради окремих цілей
нанесення шкоди випадковому, по суті, ворогу? Ні, якщо ми хочемо зрозуміти соціотворчу
функцію магії, подібну до соціотворчої функції мови і тісно з нею зв’язаною, то куди
логічніше виходити з припущення про колективний характер магічних церемоній. Тоді ми
зрозуміємо, чому кожен воїн роду вважав за можливе “перетворитися” на лева, тигра,
страуса тощо, а рід у цілому міг бути лише “левом левів”, “тигром тигрів”, “страусом
страусів” тощо. Тоді стане зрозуміло, чому тотемні групи роду “були” тими чи іншими
живими істотами, а рід у цілому лише за цієї умови міг стати Людиною в якості істоти,
здатної поводитися так, як будь-яка інша жива істота. І це було створенням простору
свободи, у якому тільки і стала можливою вся широта і вся універсальність справді людської
діяльності. Магія створювала людину в якості “усетварини”.
Ці роздуми багато чого пояснюють у кочівництві родів, які не мають “території” як
такої, їх “територія” – це “стійбище” або “стоянка”, це місце для ритуальних танців, це
могили предків, це стежка війни, це прообраз вівтаря. Якщо рід хотів уподібнити себе
усьомy живому, він не повинен був залишатися на тому самому місці. Лише кочуючи, рід
звільнявся від своїх магічних формул, а кочівництво було умовою постійного магічного
перетворення. І тільки так можна розширити простір свободи.
Відповідно до цього можна виділити й основні види магії за цільовим призначенням.
По-перше, це метеорологічна магія (обряди викликання дощу тощо). По-друге – промислова
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магія (заклинання зброї й іншого мисливського спорядження). Пo-третє – військова магія
(ритуальні войовничі танці тощо). По-четверте – любовна (різні способи і прийоми
“приворожування” і “відворожування”). І, нарешті, це шкідлива магія (наведення “причини”
тощо).
Багато вчених підкреслюють роль магії у формуванні наукового світогляду. Справді,
основа магічних уявлень – впевненість у взаємозв’язку і взаємодії всіх речей. А це означало
можливість одержання такого знання, яке здатне впливати на навколишній світ, стати
“силою”. Безсумнівним є вплив магічних уявлень на алхімію, ранню астрономію і ряд інших
наук.
І, нарешті, ще однією характерною рисою релігійних уявлень перших людей був
анімізм. Анімізм (з лат. аnіmа – дух, душа) – це сукупність уявлень про дух і душу. Анімізм
звичайно вважається порівняно пізнім продуктом релігійного розвитку перших людей. Йому
передував так званий аніматизм (з лат. аnimatus – одухотворений). Тобто сукупність уявлень
про одухотвореність усієї природи. Без цих уявлень, природно, не можлива ніяка магія. Що
стосується анімізму, то уявлення про дух і душу не могли сформуватися без установлення
культу померлих предків, без досвіду екстазу шамана і супутніх вірувань.
Особливе місце в ряді релігійних вірувань перших людей займають уявлення, пов’язані
з жертвоприношеннями. Ритуали жертвоприношень були поширені всюди. Але питання про
зміст ритуального приношення жертв дотепер обговорюється, причому дуже часто
висловлюються прямо протилежні точки зору. Таким чином, найбільше поширення ритуалів
жертвопринесення змушує придивитися до них пильніше.
8. Роль жертвопринесень у формуванні групової єдності перших людей
Ритуал жертвопринесень відноситься до числа найбільш: характерних рис культури
родової общини. Втім і на більш пізніх етапах розвитку культури цей ритуал зберігається,
хоча і видозмінюється (часом до невпізнанності). Щодо сутності і цілі жертвопринесень
висловлювалися найрізноманітніші точки зору. Відповідно до найбільш розповсюдженої
точки зору, жертва є своєрідним знаком поклоніння перед божеством, проявом покірності і
подяки (при цьому іноді вказується на звичай приносити в жертву частину мисливської
здобичі). Певним впливом користується так звана “теорія дарунка”, відповідно до якої перші
люди розуміли сакральне антропоморфне і прагнули “піддобрити”, “умилостивити”
надприродні сили. Ще одна теорія тлумачить жертвопринесення як спосіб “годівлі”
померлих предків. З цієї ритуальної “годівлі”, як вважають прихильники цієї гіпотези,
згодом розвинулися всі інші види жертвопринесень.
Певним авторитетом користується так звана “чаклунська” теорія, згідно з якою духи і
боги вважаються символами чаклунських сил, а принесення тварин в жертву тоді повинне
бути зрозуміле, як прагнення визволити вміщену в ньому чаклунську силу. Не можна не
згадати і про так звану “теорію обману”, відповідно до якої ритуал жертвопринесення був
уведений чаклунами-ошуканцями заради власного збагачення. Заявляючи, що жертви
потрібні духам і предкам, чаклуни, як вважають прихильники цієї теорії, просто
привласнювали принесені жертви.
Варто згадати ще і про так звану “теорію спілкування”. Прихильники такої теорії
вважають, що спочатку ритуал жертвопринесення був аж ніяк не дарунком духам, а формою
спілкування членів роду між собою і з духом роду, втіленого в тотемі. У цій теорії
підкреслюється, що тотемічна тварина не тільки оточувалася цілою системою табу, але і
періодично поїдалася. Останній ритуал, що припускав поїдання жертовного м’яса, і ставав,
згідно “теорії спілкування”, найбільш близьким контактом із сакральним.
Як бачимо, спроб пояснити сутність і мету жертвопринесення досить багато. Проте
жодна з них не дає переконливого й остаточного пояснення. Доводиться визнати, що
проблема ще далека від вирішення. Проте деякі істотні моменти тлумачення цієї проблеми
можна відзначити як усталені. У нашому розгляді, в якості керівного принципу ми будемо
знову наслідувати ідеї про регулятивну функцію релігійних уявлень. Спробуємо розглянути

340

Україна–Європа–Світ

жертвопринесення саме на основі цієї ідеї та, іншими словами, з’ясувати соціотворчу функцію жертвопринесення.
При цьому як вихідний пункт нам прийдеться вибрати досить абстрактний і, по суті,
світоглядний, філософський принцип, відповідно до якого всяке життя живе за рахунок
іншого життя. Цей принцип може подобатися чи не подобатися, він може по-різному
пояснюватися (скажімо, кінцевою кількістю “біомаси”), але, цілком ймовірно, він відповідає
дійсності. Як дуже добре сказав англійський письменник і мислитель Клайв Стейплз Льюіс
(1898–1963), “неможливо “жити за свій рахунок”, такого не буває. Всі і кожен чомусь
служить чи залежить від чогось. Сам собою цей принцип ні гарний, ні поганий. Кішка живе
за рахунок миші не дуже гарним способом, бджоли і квіти служать один одному краще.
Воша живе за рахунок людини, але і дитина в утробі живе за рахунок матері. У суспільному
житті без цього не було б експлуатації; не було б у ній і милості, і подяки. Принцип цей –
джерело любові і презирства, радості і нещастя”.
Але якщо це так, то первинна людська спільність – рід – постійно перебуває під
загрозою дезінтеграції, розпаду. Справді, якщо неможливо “жити за свій рахунок”, то перші
форми спільності людей не можуть не бути пронизані насильством, прагненням підкорити
собі іншого і “жити за його рахунок”. Форми такого насильства в природі взагалі добре
відомі – досить подивитися будь-який науково-популярний фільм про життя “на морському
дні”. Насильство непереборне, як непереборний сам принцип залежності однієї форми життя
від іншої. Отже, єдиним способом подолання негативних наслідків насильства є зміна його
якості.
Більше того, перехід від тваринного до людського стану сполучений саме з подоланням
“природних” форм насильства, що стає, по суті справи, чимось жахливим і огидним. Дуже
виразно сказав про це відомий російський мислитель Є. Трубецький: “пам’ятається, роки
чотири назад я відвідав у Берліні синематограф, де демонструвалося дно акваріума,
показувалися сцени з життя хижого водяного жука, – пише він – Перед нами проходили
картини взаємного поїдання істот – яскраві ілюстрації тієї загальної нещадної боротьби за
існування, що наповнює життя природи. І переможцем у боротьбі з рибами, молюсками,
саламандрами незмінно ставав водяний жук, завдяки технічній досконалості двох знарядь
винищування: могутньої щелепи, якою розтрощував противника, і отруйної речовини, якою
отруював його.
Таким було протягом серії століть життя природи, таким воно є і таким буде протягом
невизначеного майбутнього. Якщо нас обурює це видовище, якщо при вигляді описаних тут
сцен в акваріумі в нас зароджується почуття моральної нудоти, це доводить, що в людині є
зародки іншого світу, іншого плану буття. Адже саме наше людське обурення не було б
можливе, якби цей тип тваринного життя уявлявся нам єдиною у світі можливістю, і якби ми
не почували в собі покликання – здійснити інше”.
Але як здійснювалося це “інше”? І ось тут ми підходимо до розуміння справжньої
сутності жертвоприношень. Прагнення до насильства має, як ми бачимо, суто біологічні
причини, і воно робить певні тілесні зміни, що готують до боротьби. Разом з тим добре
відомо, що запобігти насильству значно простіше, ніж зупинити насильницькі дії, що вже
почалися, оскільки насильство, підкоряючись глибинним інстинктам, сліпе, ірраціональне.
Почавшись, насильство забуває про свої справжні причини або виставляє уявні причини (“ти
винний уже тим, що мені хочеться їсти”).
Але що відбувається тоді, коли насильство вже вчинено, а конкретний об’єкт
насильства раптом став недосяжним, хоча і продовжує поводитися “зухвало”? Насильство
продовжує нуртувати, але воно шукає заміни (звідси і відомий вираз “потрапити під гарячу
руку”). При цьому об’єкт, який замінює, повинен володіти хоча б мінімальною подібністю з
“оригіналом”.
Чи не є жертва таким об’єктом? Є підстави вважати, що це припущення є вірним.
Дійсно, насильство, з одного боку, дезінтегрує людську спільність, а з іншого боку –
принципово непереборне. Єдиним виходом виявляється можливість пустити насильство за
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певним руслом, “каналізувати” його. Це завдання може бути вирішене за допомогою
пожертви. Коли об’єкт насильства недосяжний, гнів переноситься на випадковий, першийліпший об’єкт, що трапився. А що якщо вибрати цей об’єкт не випадково? Тоді він стане
своєрідним громовідводом, який дозволяє розряджатися напругам, що існують усередині
спільності. За допомогою жертвопринесення в спільності можна встановити мир.
Жертвопринесення захищає від дезінтеграцї всю спільність, воно “лікує” спільність (не
випадково в Стародавній Греції жертва називалася рharmakos, тобто, по суті, лікувальним
засобом).
Насильство має властивість взаємності, тобто будь-яке насильство викликає відповідне
насильство. Протиріччя і протиставлення – ось що роздирає суспільство на частини. Жертва
притягує до себе різнонаправлені вектори насильства, всмоктує в себе це насильство. За
допомогою жертви забезпечується “єдність у насильстві”, і насильство перестає бути
руйнівним. Таким чином, жертвопринесення захищає людей від руйнівних наслідків їхнього
власного насильства. Завдяки жертвопринесенню з’являється відмінність між “законним” і
“незаконним” насильством. Тепер зрозуміло, чому жертва піддається сакралізації. Дійсно,
вона забезпечує мир усередині спільноти – стан, який не здатний створити жоден смертний.
Насильство, як таке, “заразне”. Людина, що потрапляє в ситуацію насильства, яке
вибухнуло, не може не відчувати, що речі буквально пронизані насильством, заражені ним.
Тому поширення насильства дуже схоже на поширення вірусу. Що таке, по суті, інфекційне
захворювання? Напад на нас живих істот, щоправда, дуже маленьких. Інфекція – це теж
прояв насильства. Насильство здатне викликати наслідування (мимесис) – позитивне чи
негативне. Хтось стає провідником насильства, хтось намагається протидіяти йому. Але всі
спроби опанувати насильством, зупинити його поширення марні. Є тільки один спосіб –
жертвопринесення. Саме тому жертва сакральна.
По суті, перші форми релігійної поведінки мали чисто практичну мету – зупинити дії
руйнівних сил. Перші люди аж ніяк не переймалися питаннями про природу цих руйнівних
сил. Перші форми релігії, швидше за все, поводилися так само, як зараз поводиться
медицина, зіштовхнувшись з невідомою раніше хворобою. Щоб зупинити епідемію, потрібно
виділити збудника, але до цього необхідно випробувати ті засоби, які застосовуються до
відомих збудників.
Тому жертва як засіб запобігання епідемії насильства була знайдена, швидше за все,
шляхом проб і помилок. Вона повинна бути чимось зовнішнім стосовно даної людської
спільності й у той же час бути схожою, наскільки можливо, на людських істот, які не
підлягають принесенню в жертву. Якщо жертвою стає тварина, то різниця очевидна. Якщо
людина – її важко знайти. Тому в якості жертви виступали непричетні до суспільства
“об’єкти” – військовополонені, раби, неодружені юнаки і незаміжні молоді жінки. Зрозуміло,
у кожному конкретному випадку можливі ті чи інші варіації. Головне, однак, знайти таку
жертву, слідом за якою не потягнувся б ланцюг помсти, тобто відповідного насильства.
Очевидно, першими жертвами були люди, і зміст їхнього приношення в жертву полягав
у тому, щоб дати вмерти деякій частині, щоб врятувати ціле. Лише потім з’являються замісні
жертви – військовополонені, раби тощо, потім і тварини. Цікаво, що серед жертв ми
знаходимо перших новонароджених дітей, яких жертвували самі батьки. Жертва –
невід’ємний супутник сакрального, яке саме тому і виявляється подвійним. З одного боку,
жертва стає об’єктом шанування, оскільки “лікує” спільність. З іншого боку, на неї
спрямоване колективне насильство. Жертва завжди має сенс очисної жертви, вона рятує (на
деякий час) людську спільність від мерзоти насильства.
Еволюція ритуалів жертвопринесення йшла шляхом усе більшого віддалення замісної
жертви від людини. Тварини, рослини і, нарешті, безкровні жертви – такі основні етапи
цього розвитку. Жертва завжди виявляється “платою” за формування групової єдності
людей. Коли між людьми немає єдності і взаєморозуміння, Сонце світить, як звичайно, уночі
сходить Місяць, йде дощ, але поля виявляються доглянуті гірше, а це не може не відбитися
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на врожаї. Тому жертва завжди є необхідним елементом, що згуртовує хоча і може
оголошуватися, що жертва приноситься заради майбутнього врожаю.
Важливо підкреслити і те, що на ранніх етапах людської історії той, хто жертвував і
жертва чітко відрізняються одне від одного. Приношення в жертву частини самого себе –
продукт більш пізнього розвитку, який досяг своєї кульмінаційної точки в християнстві.
Саме в християнстві досягається тотожність того, хто жертвує і жертви, що радикально
змінює всю структуру міжлюдських відносин. Так що стан “моральної нудоти”, про яку
писав Є. Трубецький, є результатом досить тривалої еволюції. В етнографії накопичений
величезний емпіричний матеріал, що стосується тих чи інших жертвоприношень у різних
народів. До того ж, цей емпіричний матеріал постійно поповнюється. Але сучасна філософія
і культурологія звертають не дуже багато уваги осмисленню емпірії. Мабуть, єдиний
сучасний дослідник, що зробив жертвопринесення головним предметом аналізу, – це
працюючий у США французький філософ Рене Жирар (Народ, у 1923 р.). Саме до його ідей
відносять багато положень даної проблеми. Але Жирар створив також вчення про так звану
“жертовну кризу”, тобто ситуацію, за якої “терапевтичний” ефект жертвопринесення
втрачається. На цій основі Жирар розвиває і свою концепцію сакрального, котра, щоправда,
багато в чому близька деяким ідеям 3. Фрейда.
9. “Неолітична революція” як перехід від “присвоюючих” до “виробляючих” форм
господарства
Отже, тепер, коли ми приділили достатньо уваги змістовній стороні справи, можемо
звернутися до деякої схеми, яка зображує початкові етапи людської історії. Тут дуже
зручною буде класифікація за характером матеріальної культури. Тоді можна виділити такі
етапи: Кам’яний вік:
а) палеоліт (до 10 тис. років до н. е.). У цей час з’являються знаряддя з каменю, дерева і
кістки, люди вперше опановують вогонь, хоча ще і не вміють добувати його. Основними
видами діяльності є полювання і збиральництво, пізніше – рибальство;
б) мезоліт (10–8 тис. років до н. е.). У цей час відбувається значне скорочення
чисельності людства через його вимирання, що було викликано зменшенням кількості
тварин як об’єкта полювання. Мезоліт характеризується також появою лука, стріл і
прирученням собаки;
в) неоліт (8–5 тис. років до н. е.). Перехід до осілого способу життя, землеробства і
скотарства, винахід різних способів добування вогню, початок виготовлення предметів
споживання. Останній період називають (слідом за англійським археологом Гордоном
Чайлдом (1892–1957) “неолітичною революцією”. Це була і справді революція, оскільки саме
тоді відбули ся якісні зміни в економіці, яку за ступенем впливу можна порівняти тільки з
промисловою революцією XVIII–XIX ст. у Західній Європі. Це був перехід від
присвоюючого до виробляю чого господарства. Розглянемо ці процеси докладніше.
Як ми бачили, члени роду як першої форми людської спільності – це бродячі, кочові
мисливці і збирачі, що не мають ні єдиної території, ні постійного поселення. Тільки з
багатьма застереженнями можна стверджувати, що вони були зайняті систематичною
працею. Рід – обмежена форма людської спільноти, і він здатний піднятися лише над
малюсінькою ділянкою простору (“території”) і часу. Так, у часі рід звичайно здатний
врахувати не більше семи поколінь (три в минулому і три – у майбутньому). Рід постійно
втрачає тих, що незгодні, зникають у джунглях, стають до інших родів або тих, що
створюють свої роди. Але і сам по собі рід не може бути численним.
Ще однією особливістю, яка свідчить про обмеженість роду як форми спільності, є те,
що він не створює можливостей для більш-менш структурованого поділу праці. Поділ праці
всередині роду не виходить за межі найнеобхіднішого – встановлення миру між статями і
віком (поколіннями). Практично всіх рід перетворює на воїнів. У роді панує військове і
станове “право”, і всередині роду панує рівність, що робить неможливим розвиток поділу
праці. Головна перешкода на шляху модернізації роду – це сам принцип його побудови –
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рівність перед особою померлого предка (культурного героя). Тому кожен неслухняний
повинен був бути принесений у жертву духу предка. Але неслухняний – це той, хто не
належить до роду, чужинець. Мир усередині роду купується ціною постійної війни з усіма
іншими родами або спробою включити чужинців у корпоративне тіло свого роду (цим
пояснюється така характерна риса будь-якого роду, як гостинність). Іншими словами, рід або
просто убиває чужинця, або намагається його “асимілювати”.
Незадоволеність внутрішнім порядком роду – це джерело його розкладання. Рід
дивиться у минуле і вимагає від усіх своїх членів сліпого підпорядкування цьому минулому,
сліпого повторення його архетипів. Будь-яке нововведення і будь-яка ініціатива можуть бути
покарані, той хто не згідний, – потенційна жертва. Ця жертва повинна підкріпити дух роду як
об’єднуючу силу, тобто “згуртувати лави” роду. Тому нанесення шкоди духові роду не
прощається нікому і ніколи. Якщо, наприклад, убивають одного члена роду, то це не
вбивство індивіда, а нанесення шкоди саме духові роду в цілому. Саме в цьому міститься
причина появи найстрашнішого продукту роду – кревної помсти. Вона буквально
знекровлювала рід, робила його нечисленним, немічним і, в принципі, могла знищити
цілком. У цій ситуації нагальною стає потреба в новому типі миру між людьми. Усе це було
знайдено на шляхах переходу до осілості в процесі “неолітичної революції”. Для цього
необхідно було вийти зі структури роду, із круговороту кревної помсти, відмовитися від
шанування померлих предків і тварин.
Кочівництво як певний спосіб організації життя містить у собі як власне кочові, так і
напівкочові і напівосілі форми. “Чисті форми” кочівництва – це табірне кочування з незамкнутим циклом і замкнуте циклічне кочування за визначеними маршрутами, що не припускає,
однак, постійних жител. Напівкочові форми вже пов’язані з наявністю постійних жител у
місцях зимівель. Напівосілі форми допускають здійснення тільки двох перекочівель (із
зимівників на літники і назад), а також наявність і зимових, і літніх поселень з постійними
житлами. На противагу кочівництву, осілість означає проживання тривалий час у
поселеннях. Осілість не вимагає сезонного чи цілодобового переміщення людей. При
переході до осілості відбувається і перехід від “присвоюючого” до “виробляючого” типу
господарства. Це був досить тривалий процес, який охоплював великий проміжок часу, за
оцінками вчених, біля двох-трьох тисячоліть.
Під “присвоюючим” господарством розуміють такий тип господарської діяльності, у
якій вагоме значення мають полювання, збирання і частково рибальство. Саме такий тип
господарювання найкраще відповідає консервативній й інертній структурі первісної родової
общини. У цей період людина практично нічого не виробляла і жила винятково тим, що
добувала.
“Виробляюче” господарство, яке виникло при переході до осілості, ґрунтується не на
пасивному “добуванні”, а саме на виробництві, основними елементами якого є землеробство
і скотарство. Перехід до “виробляючого” господарства був, ймовірніше за все,
поліцентричним, тобто відбувався практично одночасно в багатьох місцях. На думку
археологів, цими процесами була охоплена величезна територія – від Західного Ірану до
Греції, що включає в себе деякі області Іраку, Сирії, Лівану, Йорданії, Ізраїлю, Анатолійське
плато в Туреччині. Природно, це означало ослаблення залежності людини від природи і
появу нових можливостей її розвитку.
Під землеробством звичайно розуміється сукупність певних заходів, метою яких є
підвищення родючості ґрунту. Сюди ж відноситься використання різних знарядь для
обробки ґрунту, удобрення ґрунту, його зрошення або, навпаки, осушення. Перші форми
землеробства були пов’язані як із незрошуваним, так і зі зрошуваним землеробством.
Перехід до землеробства супроводжувався фундаментальними відкриттями. Люди випадково
зрозуміли, що зерна дикоростучих пшениці й ячменю, опущені в землю, дають нове колосся.
Поступово також усвідомлювалось, що для посіву потрібне найкраще насіння. І, нарешті,
було відкрите схрещування різних видів зерна, що призводило до появи нового сорту. По
суті, за всіма цими відкриттями стояв один зміст: людина почала поступово усвідомлювати,
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що вона здатна не тільки пасивно пристосовуватися до природи, але й активно впливати на
неї.
Другим фундаментальним нововведенням був перехід до скотарства, що, як вважається,
ввійшло в життя майже одночасно з землеробством. Скотарство – це утримання і розведення
саме свійських тварин. Отже, певні види тварин спершу необхідно було зробити свійськими
(доместифікувати), що відбулося в мезоліті–неоліті. Різні тварини – кози, вівці, тури, буйвіл,
кінь, собака, осел, верблюд, лама, північний олень тощо – були одомашнені в різних реґіонах
і в різний час. Скотарство регулярно давало м’ясо і молоко, тим самим істотно розширюючи
“асортимент” харчування. Очевидно, саме ця сталість у забезпеченні продуктами харчування
зіграла свою роль при переході від кочівництва до осілості. Виникнення скотарства
вплинуло на розвиток права власності. Спочатку худоба ототожнювалася з її хазяїном, і її не
можна було успадковувати. На могилі померлого не тільки ламали його особисті речі, але й
убивали худобу, яка належала йому при житті. Лише через довгий час худоба почала
успадковуватися. Більше того, саме худоба почала ототожнюватися з багатством (цікаво, що
в багатьох мовах слова “гроші” і “худоба” або походять від однієї основи, або просто
збігаються). Звідси ж і величезна роль образів тварин у міфології більшості народів.
Перехід до осілості, землеробства і скотарства був справжнім якісним стрибком в
історії людства. Так, землеробська праця має циклічний характер, зумовлена зміною пір
року. Це створює передумови для прогресуючого поділу праці і, отже, підвищення
суспільного добробуту. Змінюються і житлові умови. На зміну землянкам і хатинам
приходять глинобитні і каркасні житла. Не менш істотно проявився прогрес і в інтелектуальній сфері. Насамперед, треба було удосконалювати техніку відліку часу, тому що
хліборобу потрібно передбачати час сівби і час збирання врожаю. А це наклало відбиток на
весь спосіб життя, зробивши його більш організованим. Скотарство ще сильніше прив’язало
людину до певного місця проживання і, у свою чергу, створило передумови для появи
поняття про “територію”, уявлення про яку не можна знайти в кочових мисливців і збирачів.
У духовному житті нові процеси викликали появу різних культів родючості і,
відповідно, культів жіночої плідності, здатної народити нове життя. Повсюдно
поширюються культи Богині-матері, статуетки якої знайдені археологами, уже досить
виразні. Складні символічні відносини пов’язують жіночу сексуальність з місячними
циклами. Чоловіки могли претендувати на таку ж, як у жінок, здатність народжувати нове
лише тоді, коли вони змогли виробляти нові предмети споживання. Одночасно з’являються і
міфи, які варто визнати міфами про вмираючого і воскресаючого бога, що відповідає
співвідношенню життя і смерті в живій природі. Людство переходило на новий етап
розвитку.
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М

онографія відомої української дослідниці Л. Алексієвець заслуговує на увагу
та схвалення. Адже вона присвячена актуальній темі й у теоретичному, й у
практичному значенні. Нині в умовах глобалізаційних та євроатлантичних
інтеграційних процесів дедалі помітно зростає інтерес до всесвітньої історії. Історія окремих
країн і народів є невід’ємною складовою загальнолюдського розвитку і
водночас
унікальною частиною цивілізації, становлення якої відбувалося під
впливом
загальносвітових,
європейських
і
регіональних
закономірностей. Складні процеси геополітичного самовизначення,
вироблення національних концептуальних засад зовнішньополітичної
стратегії та пріоритетів міжнародної діяльності потребують від
науковців комплексного дослідження світової історії новітньої доби. З
іншого боку, відродження країн Центрально-Східної Європи наприкінці
1980-х – на початку 1990-х рр. загострює увагу фахівців на необхідності
розгляду зарубіжного досвіду національно-державницького оформлення
як вагомого чинника у суверенізації народів.
У цьому зв’язку особливої науково-теоретичної цінності й практичного значення
набуває досвід державотворення міжвоєнної доби. Саме в цей час процеси національного
державотворення розгорнулися у чехів, словаків, поляків, сербів, хорватів, білорусів та
українців. Тоді здобули незалежність Чехословацька Республіка (28 жовтня 1918 р.); Друга
Річ Посполита (Польська Республіка, 11 листопада 1918 р.). 29 жовтня 1918 р. постала
Держава словенців, хорватів і сербів. Після правно-політичних процедур, пов’язаних із
приєднанням до Сербії, 1 грудня 1918 р. вона перетворилася на Королівство сербів, хорватів
і словенців. Ще раніше, у листопаді 1917 р. – січні 1918 р., конституювалася Українська
Народна Республіка, в Білорусі набула чинності Білоруська рада. Серед інших подій
історики трактують суверенізацію нових держав як важливу ознаку новітнього часу. Тож
закономірним є звернення науковців до історії національного державотворення цієї доби.
У цей час національного відродження поляки, як і інші слов’янські народи, після більш
як 120-літнього поневолення чужоземними країнами здобули втрачену державність і
самостійність. Проголошення 11 листопада 1918 р. незалежності Польщі ознаменувало
завершення багатолітніх зусиль польського народу у її відродженні й відповідало вимогам
національної і європейської історії, було закономірною подією в державницьких домаганнях,
одним із найважливіших кроків на шляху державотворення. Складність та неоднозначність
польського державотворення ще й досі по-різному тлумачать національні історичні школи. А
це диктує необхідність висвітлити новітню історію Польщі, як і інших країн, під іншим, ніж
раніше, кутом зору. Тим більше в умовах нового розвитку міжнародних відносин, розбудови
незалежних країн назріла необхідність неупередженого розкриття державотворчих процесів,
в т. ч. становлення Польщі на початку ХХ ст. та її національно-державної
інституціоналізації.
З огляду на вищезазначене, надзвичайно злободенним сьогодні є монографічна робота
української авторки Л. М. Алексієвець, яка присвячена комплексному висвітленню
відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою Польщі в
1918–1926 рр. у контексті сучасних методологічних підходів.
Хотів би підкреслити, що праця Л. Алексієвець є актуальною, оскільки створено цілісне
дослідження відновлення національної державності Польщі, становлення її устрою у формі
конституційної парламентської демократії, з’ясовано і виокремлено основні етапи
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польського державотворення, суть національно-демократичної інституалізації Другої Речі
Посполитої та створення парламентського правління в досліджуваний період. Здійснений
авторкою історіографічний аналіз стверджує, що ця наукова проблема ще й досі не була
предметом спеціального комплексного дослідження. Введені до наукового обігу джерела
дали можливість висвітлити становлення Польської держави у контексті геополітичних змін
міжвоєнної Європи. У монографії порушено суперечливі, дискусійні питання історії
відродження Польщі, її дальшого розвитку та запропоновано наукові варіанти їх розв’язання.
Вони, зокрема, стосуються уточнення історичних передумов відновлення держави, ролі
польського визвольного руху у її унезалежненні, характеристики нової польської політичної
специфіки, значення Березневої конституції 1921 р. та визначення форм суспільнополітичного ладу, етнополітики країни, причин урядового перевороту 1926 р., його наслідків
для держави. Бачення української дослідниці цих проблем буде цікавим і польським
науковцям та громадськості.
У рецензованій праці чітко визначена структура і зміст, які свідчать про комплексний
характер дослідження. Значний науковий інтерес викликає поданий уже в першому розділі
праці всебічний професійний аналіз історіографії проблеми. Для успішного розв’язання
поставлених дослідницьких завдань Л. Алексієвець зібрала, систематизувала і критично
опрацювала значний масив неопублікованих й опублікованих джерел, які зберігаються в
архівах і національних бібліотеках України та Польщі. Проведений історіографічний і
джерелознавчий аналіз та новітні методологічні підходи дали їй можливість сформулювати
своє бачення цієї наукової проблеми. В окремих випадках авторка посилається на певні
положення й висновки, опубліковані в історичній літературі. Але вони відзначаються
самостійним аналізом знайдених нею архівних документів та невідомих фактів, які мають
наукову новизну і теоретичне значення.
Монографія Л. Алексієвець має не лише теоретичну цінність, а й практичне значення.
Результати можуть бути використані у вивченні історії Польщі, а також при написанні праць,
підготовці лекцій та спецкурсів, навчальних посібників і програм. Зібраний та
систематизований у роботі матеріал сприятиме урядовцям, дипломатам при розгляді
перспектив оптимізації українсько-польських відносин.
Окремий розділ монографії закономірно присвячений широкому й ґрунтовному
аналізові історичних передумов відродження, формування й розвитку Польщі на шляху
розбудови національної незалежності. У цьому зв’язку авторка проаналізувала об’єктивні і
суб’єктивні чинники міжнародного й внутрішнього характеру суверенізації Польської
держави, проголошення якої 11 листопада 1918 р. витлумачила як закономірну подію в
історії державницьких домагань Польщі як держави і боротьбу її за визначення кордонів.
Досить обґрунтованим є показ в роботі нової політичної специфіки окресленого періоду
крізь призму національного державотворення, з’ясування головних тенденцій та
особливостей конфігурації суспільно-політичних сил, при цьому, на мій погляд, є
правильним висунуте авторкою положення про те, що в нових умовах у суспільному житті
країни помітну роль відігравали два угруповання – табір національно-демократичних сил і
так званої незалежної лівиці. Політичні партії віддзеркалювали всі складності й суперечності
польського суспільства. Система багатопартійності виступала впливовим чинником
формування основ національної демократії.
Логічно й послідовно відтворений у монографії процес формування парламентського
правління, а також його засадничі основи, при цьому особлива увага приділена виборам до
Законодавчого сейму 1919 р. та їх впливу на становлення польського парламентаризму.
Особливе місце у цьому зв’язку посідає проблема прийняття конституції 1921 р. в контексті
утвердження парламентсько-демократичного устрою й правління і виборів 1922 р. до сейму і
сенату, їх діяльності протягом першої каденції. Однак роботу парламенту послаблювали
його політична нестабільність і неструктуризованість.
Відзначимо, що у монографії комплексно і всебічно аналізуються соціально-економічні,
гуманітарно-культурні фактори формування польської національної державності,
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висвітлюється роль етнополітики держави, якій, як наголошується у праці, була характерна
непослідовність щодо національних меншин, що послаблювало державотворчі процеси.
Спроби порозуміння влади з ними ще раз засвідчили складність їх руху до демократичного
суспільства в багатонаціональних країнах.
Окремого ґрунтовного розгляду в рецензованій праці набуло питання причин, перебігу
та наслідків для країни урядового перевороту 1926 р. Це не випадково, оскільки він став
віхою у суспільно-політичних трансформаціях у Польщі міжвоєнної доби. Цілком слушне
зауваження дослідниці, що державний переворот 1926 р. ще раз підтвердив важливість і
складність процесів національного державотворення.
Безумовно, що дослідження тернопільського науковця Л. Алексієвець стане подією в
новітній історіографії. Йому властива логічність структурної побудови, органічний
взаємозв’язок розділів у розкритті наукової проблеми, що дало авторці проаналізувати всі
залучені нею фактичні і теоретичні матеріали в проблемній та історико-хронологічній
послідовності. Монографія Л. Алексієвець є сучасною оригінальною роботою, що
відзначається науково правильною інтерпретацією фактологічного матеріалу, обґрунтованим
та логічним застосуванням понятійно-категоріального апарату і репрезентує актуальний
напрям історичних досліджень – історію зарубіжних країн. Достовірність та обґрунтованість
положень праці базується на аналізі значного за обсягом теоретичного та емпіричного
матеріалу, глибоко вивчено і систематизовано в контексті загальної наукової проблеми.
Основні результати проведеного дослідження дали змогу авторці зробити аргументовані та
правильні теоретичні узагальнення та висновки.
Характеризуючи позитивно зміст монографії в цілому, необхідно звернути увагу на
окремі, виявлені у тексті дослідження, й недоліки. Зокрема, можна було приділити більше
місця висвітленню ролі визначних польських громадсько-політичних діячів у здобутті
незалежності й політичної самостійності Польщі; не було б зайвим докладніше розглянути
програмні положення окремих суспільно-політичних сил щодо форм суспільно-політичного
устрою в їх еволюційному розвитку. Недостатньо уваги в дослідженні приділено ролі
легіонів Ю. Пілсудського та закордонних різноманітних громадських організацій. Натомість
дещо перевантажений матеріал щодо соціально-економічних і гуманітарно-культурних
чинників розвитку національної державності. Здається, праця лише б виграла від ширшого
аналізу місця національно-визвольного руху польського народу в контексті відновлення
Польської держави.
Загалом монографія написана на високому теоретико-узагальнюючому рівні. Вона
суттєво збагатить українську і зарубіжну, власне польську, історичну науку фаховими
баченнями й запропонованими проблемними узагальненнями і висновками. Книга стане у
добрій нагоді для викладачів вузів України і Польщі, науковців, усіх, хто цікавиться
проблемами історії Польської держави та українсько-польських відносин.
Влодзімєж Бонусяк
(Республіка Польща)
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Н

априкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. в Центрально-Східній Європі
відбулися істотні політичні зміни. За цей короткий з історичної точки зору час
змінилася епоха. Після розвалу соціалістичної системи та розпаду Радянського
Союзу і структур його домінування в регіоні: Ради Економічної взаємодопомоги (РЕВ) та
Організації Варшавського договору (ОВД) колишні країни-сателіти стали на шлях
справжньої національно-державної розбудови і суб’єктами європейської
інтеграції, які налагоджують нові форми суспільно-політичного життя й
внутрішньорегіональних зв’язків та складають органічну частину
новітньої Європи. Зміни у країнах ЦСЄ в означений час призвели до
того, що інтерес до них різко зріс. Про це свідчить поява великої
кількості числа публікацій на характер, перебіг та наслідки революцій в
цих країнах Центральносхідноєвропейського регіону, у тому числі
монографічні праці. На жаль, за цю нелегку справу нерідко бралися
люди, які не мали ні відповідного фаху, ні практичного досвіду
вивчення історії країн ЦСЄ. В результаті з’являлися книги досить
низької якості, будувались на поверховій джерельній базі.
З огляду на вищезазначене, надактуальною є праця провідних співробітників відділу
сучасної історії і соціально-політичних проблем країн Центральної і Південно-Східної
Європи Інституту слов’янознавства Російської Академії наук (РАН) в серії “ХХ століття в
документах і дослідженнях”. Робота виконана за програмою фундаментальних досліджень
Відділення історико-філологічних наук (ВІФН) “Історія мови і літератури слов’янських
народів у світовому соціокультурному контексті”. У цій синтетичній праці російських
дослідників зосереджено увагу на кінці 1980-х – початку 1990-х років – переломному
періоді, як уже зазначалося в історії східноєвропейських країн, котрий пов’язаний з крахом
командно-адміністративної системи і становленням нових структур у суспільно-політичному
житті, економічному й соціальному розвитку. Уперше в зарубіжній історіографії на основі
широкої джерельної бази із залученням виданих останнім часом публікацій документів і
новітньої спеціальної літератури, здійснено фаховий аналіз міжнародного тла і внутрішніх
причин революцій у східноєвропейських країнах, а також їх передумов з врахуванням того,
що ці проблеми ще й досі залишаються дискусійними в зарубіжній історичній літературі. На
підставі компаративістичного підходу автори розглядають загальні закономірності та
національні особливості історичного розвитку Болгарії, Угорщини, Польщі, Чехословаччини,
Сербії після здійснення антикомуністичних революцій, падіння комуністичних режимів.
Зосереджуючись у викладі на висвітленні революцій і подальшій політичній розбудові в цих
країнах, науковці намагаються визначити їх характер та специфіку суспільно-політичних
трансформацій, економічного і соціального розвитку.
Структура роботи систематизована за проблемно-хронологічним, країнознавчим,
принципами, аналізує та охоплює найважливіший фактичний матеріал з історії
антикомуністичних революцій країн кінця ХХ ст. Центральної і Південно-Східної Європи.
Вона складається з семи розділів, які відтворюють цілісну історію історичного розвитку
подій у даному регіоні. Саме такий підхід, на думку авторки, мав на меті підвести читача над
національними історіями, які можуть бути часом обмеженими, ізольованими й
егоцентричними. Компаративна регіональна історія прагне подолати ці вади через пошук
загальних рис і специфіки, розгляд національних історій у ширшому контексті. Видання
добре доповнює ґрунтовна передмова доктора філософських наук Ю. С. Новопашина, в якій
дається базова характеристика революцій кінця ХХ ст. в країнах Центральної і Південно-

Збірник наукових праць

349

Східної Європи. Автори подають їх як антикомуністичні за характером й метою, упродовж
котрих утверджувалися парламентаризм, основи правових держав, плюралізм думок,
суспільних рухів, партій і т.п.(с. 16). У праці осмислюються основні тенденції і перспективи
політичної трансформації у посттоталітарних країнах Центральної й Південно-Східної
Європи, і зокрема Болгарії, Угорщини, Польщі, Чехословаччини, Сербії.
Хронологічні рамки монографічної праці охоплюють часовий відрізок від кінця 1980-х
років – вступу Болгарії у перехідний період, метою якого було повернення до європейської
моделі розвитку, трансформація в демократичну державу з ринковою економікою (с. 52), до
жовтня 2000 р. – “оксамитової революції” по-сербському варіанту (с. 16). При визначенні
періоду дослідження враховано, що саме тоді відбулися суспільно-політичні події,
характерні радикальними перетвореннями у вищезазначених країнах регіону. Їх загальною
особливістю, як підкреслюється в монографії, є незбройний, мирний характер, або як вони
тлумачаться у літературі “оксамитовими” чи “перемовними”.
Перший розділ рецензованої книги закономірно присвячений широкому і ґрунтовному
аналізові історичних передумов і причин революції в Болгарії, визначення загальних
закономірностей та національних особливостей на первісному етапі її здійснення, від часу
повалення комуністичного режиму у 1989 р., що ознаменувало собою початок
демократизації і лібералізації болгарського суспільства та повернення його розвитку у
цивілізаційне русло. У праці розкрито становлення парламентської демократії в політичній
системі суспільства, інституціалізацію і взаємодію нових органів влади, розвиток
багатопартійності, партійної та виборчої системи Болгарії. Можна погодитися з
дослідниками Росії, що з прийняттям у липні 1991 р. нової конституції завершився перший
етап суспільно-політичної трансформації в Болгарії, що розпочався після 10 листопада
1989 р. (с. 69). Саме у політичній сфері були досягнуті найбільші успіхи, хоча і тут не
обійшлося без напруги й деяких втрат. В 1991 р. стала очевидною і зовнішньополітична
переорієнтація Болгарії. Не дивлячись на всю різноманітність політичних орієнтирів
основний вектор Болгарії визначався гаслом: “В Європу” (с. 70).
Наступні розділи стосуються здійснення антикомуністичних революцій в Угорщині,
Польщі, Чехословаччині і Сербії. Як зазначають автори книги, низка значних подій у цих
країнах, що розпочалися наприкінці 80-х років минулого століття призвели до глибинних
змін. Помітне місце займають питання краху командно-адміністративної системи,
формування нових суспільно-політичних структур і специфіки створення посткомуністичних
виконавчих й законодавчих органів влади на зламі ХХ – ХХІ ст., що означало процес заміни
невід’ємної монополії комуністів соціалістичного ладу на демократичний. Тут політичні
революції, як зазначається у праці, відбулися мирним, реформістським шляхом, внаслідок
м’якої агонії “реального соціалізму” і поступової передачі колишньою правлячою елітою
відповідальності за державу в руки опозиційних сил. Автори вважають, що стосовно до
Болгарії і Чехословаччини, а також Сербії більше підходить назва “оксамитових” революцій,
маючи на увазі, що перемовний потенціал там теж використовувався, але головну роль
відіграв незбройний “тиск вулиці”, тобто велика кількість багатолюдних антиурядових
мітингів і демонстрацій, котрим влада не виявила рішучості протиставити силу чи такої
взагалі не виявилося з причини небажання відповідних воєнізованих формувань виступати
проти народу. Що стосується Угорщини і Польщі, співвідношення заходів класового
співробітництва й класової боротьби бачаться тут іншими: перемовний потенціал займає
вирішальне місце, а антиурядові мітинги та демонстрації (“тиск вулиці”) – підпорядковане
(с. 17). Тому революції, як справедливо підкреслюють автори, швидше варто називати
“перемовними”, ніж “оксамитовими”. Хоча такий поділ, на думку авторки, є умовним.
В окремому шостому розділі книги “Оксамитова революція по-сербському”,
підкреслюючи загальні риси політичних революцій в країнах Центральної і ПівденноСхідної Європи, автори акцентують увагу на специфіці політичної трансформації
югославського суспільства, соціально-економічному розвитку країни. На погляд авторів
книги, “Все ж немає ніяких причин виключати сербську революцію з числа “оксамитових”,
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враховуючи, що і розмір “революційного насилля” не завжди впливав на глибину перебудов,
іноді це лише показник відсталості чи цивілізованості відповідного суспільства” (с. 350). Як
відомо, “оксамитова революція” в Сербії після перших багатопартійних виборів розтягнулась
на десять років і завершилась тільки у жовтні 2000 р., коли до влади у Бєлграді прийшла
демократична опозиція. На відміну від інших країн Східної Європи “оксамитова революція”
в Сербії була тривалим процесом – від антибюрократичних квазіреволюцій і перших
багатопартійних виборів, через розпад колишньої загальної держави, спроб підтримати
самопроголошені сербські державні утворення в сусідніх республіках, санкції й агресію
НАТО, через масові демонстрації, включаючи і “яйцеву революцію”, і до подій 5 жовтня
2000 р., тобто відсторонення С. Мілошевича від влади та інавгурації четвертого президента
сербсько-чорногорської Югославії В. Коштуніци (7 жовтня 2000 р.).
У сьомому розділі “Оксамитові революції”: соціальні і культурні аспекти” автори книги
основну увагу приділяють питанням соціально-економічного та соціально-культурного
розвитку країн цього регіону з врахуванням, що низка проблем у цьому контексті
залишається і донині дискусійними в зарубіжній історіографії.
Книга загалом написана професійно, складає досить повну уяву про причини, хід і
наслідки політичних революцій в країнах Центральної і Південно-Східної Європи наприкінці
ХХ ст., їх місця в центральноєвропейському контексті. Її автори вдало поєднали нарратив з
науковим аналізом, послідовний виклад перебігу революцій з ґрунтовним розглядом
розвитку усіх їх складових (характер, мета, рушійні сили, наслідки тощо). До головних
вартостей рецензованої книги слід віднести, на наш погляд, наукову систематизацію та
узагальнення великого й різноманітного матеріалу, який дозволяє скласти цілісну картину
антикомуністичних революцій в країнах Центральної і Південно-Східної Європи, а також
сучасний концептуальний підхід до їх висвітлення на основі новітніх науковометодологічних підходів.
Рецензована аналітична книга російських колег розрахована на істориків, політологів,
політиків, дипломатів, викладачів, широке читацьке коло, усіх, хто цікавиться історією
зарубіжних країн та в цілому історією Центральної і Південно-Східної Європи.
Леся Алексієвець
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ЭПОХУ КАРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН /
ПОД РЕД. А. А. ЯЗЬКОВОЙ. – М.: ВЕСЬ МИР, 2007. – 352 С.

С

учасний період розвитку балканських країн має багато інтерпретацій
(національних, світоглядних, цивілізаційних та інших), що є свідченням
важливості реґіону в світі й значущості тамтешніх подій. Одну з них подано в
монографії “Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен”, підготовленій
авторським колективом інституту Європи Російської академії наук на чолі з А. Язьковою.
Предметом дослідження стали націо- та державотворчі, суспільнополітичні й економічні процеси в Південно-Східній Європі з кінця 1980х рр. до 2005 р. Для розв’язання поставлених завдань автори вдалися до
широких історичних екскурсів, використання яких виявилося
надзвичайно продуктивним. Зокрема, це відчувається у відмові від
детермінізму каузальних зв’язків між минулим і сучасним. Для
дослідників вони постають хоча й взаємопов’язаними, однак, цілком
самостійними реальностями. Ключ до розуміння феномену Балкан ними
шукається на перехресті історичного спадку та викликів сучасного
глобального світу. Не випадково, визнання периферійності цього реґіону
для Європи переплетено з переконанням, що він є частиною Європи й розділяє її цінності;
обмеженість його ресурсів компенсується геополітичними перевагами як моста між Європою
і Азією; залежність від “великих” країн послаблюється усвідомленням того, що Балкани досі
залишаються пасткою для них; підвищена конфліктогенність межує з балканською
специфічністю, яка містить великий потенціал для співжиття.
Заглиблення в сучасні міжнаціональні конфлікти в реґіоні, а також історичні екскурси у
ХХ ст. відтворили доволі непривабливу картину. Та попри це, загальний тон книги
оптимістичний – народи мають шанс позбутися так званої “балканізації” і стати
інтегральною частиною європейського континенту за умови поступового включення до
широких процесів європейської інтеграції. Такий висновок, як і загальна аргументація
монографії дозволяють говорити, що автори поділяють ліберальні цінності, й переконані в їх
спроможності стати універсальним засобом для побудови сучасного світу. Отож, маємо
чергову модерністську версію ситуації в реґіоні.
Балкани породжують ілюзії, вирватися з полону яких вкрай важко. Вони спокушують
дослідників неймовірними перетвореннями, в результаті яких доведені гіпотези
перетворюються на міфи. Балкани є географічним поняттям, історичним, цивілізаційнокультурним, геополітичним. При цьому перехрещення понять є настільки нестійкими, що
мимоволі задумуєшся – чи спроможний реґіональний підхід осмислити мінливу специфіку
Балкан? Автори монографії в цьому переконані й аргументують свою позицію як
історичними традиціями пошуків оптимальних моделей співжиття, так і сучасним станом
співробітництва.
Для них Балкани – реальність, що постійно присутня в свідомості їх жителів. Вона
розкривається у політичних федералістських проектах ХІХ–ХХ ст., міждержавних
відносинах, економічній співпраці, а також закріплена в ментальності. Не менш важливим
для балканців є і факт усвідомлення їх єдності з боку великих країн. Наведений фактичний
матеріал ілюструє синусоїду, в якій почергово змінюються періоди співпраці з періодами
кризи. Так, на думку авторів, підписання у 1975 р. заключного акту з питань безпеки і
співробітництва в Європі позитивно позначилося на розвитку міжбалканської співпраці на
міждержавному й міжурядовому рівнях. Це сприяло поступовому розмиванню національних,
ідеологічних і блокових бар’єрів між самими балканськими країнами і їх зв’язків із Заходом.
Проте, вже на початку 1990-х рр. ця співпраця вступила в смугу кризи, не останню роль у
якій відіграв сплеск націоналізму. Нинішня співпраця між країнами багато в чому
зумовлюється їх спільним бажанням якомога тісніше інтегруватися в євроатлантичні
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структури. Отож, сумніви щодо того, чи є цей реґіон єдиним цілим (в широкому розумінні
слова), чи це лише потенційний проект держав Заходу, все ще залишаються. Адже якщо
порівняти Південно-Східну Європу з Центральною, то ступінь інтеграції останньої значно
вищий. Інше питання – чи не є для Греції і Кіпру середземноморський реґіон важливішим, а
для Румунії – центральноєвропейський? Крім цього – як відобразяться останні поразки
сербів на загальному політичному кліматі реґіону?
Одним із доказів єдності Південно-Східної Європи для авторського колективу
виступають цивілізаційно-культурні особливості, що осмислюються через поняття
“балканської специфічності”. Втім, ця специфічність хоча й притаманна для всього реґіону,
одночасно зумовлює його амбівалентний характер. Відкидаючи “примусове співіснування”
та “несумісність культур” як характеристик відносин на Балканах, дослідники підкреслюють
домінуючу роль відчуття одночасної приналежності, що відчувається кожним індивідом і
кожною групою реґіону стосовно до двох різних великих макроспільнот. Перша із цих
макроспільнот співпадає з етнічною приналежністю. Вона утворюється спільністю мови,
релігії й культури, що визначають основні риси й особливості кожної групи. Друга
макроспільнота має наднаціональні риси й через це може перетинати кілька
етнонаціональних общин. Приналежність до другої макроспільноти визначається
релігійними переконаннями (православних, католиків, мусульман, іудеїв), походженням із
широких культурних ареалів (слов’янських, латинських, елінських), спільною побутовою
“основою” (с. 91).
Якщо ця “балканська специфічність”, що полягає в одночасній приналежності кожного
жителя Балкан до кількох макроспільнот, розглядається дослідниками як позитив, то
поширення націоналізму розриває цю гармонію. Як наслідок, на Балканах вибудувалася
складна діалектика відносин, протиставлення і злиття, терпимості й фанатизму, тривалого
співіснування і суперництва. А нова історія Південно-Східної Європи становить синтез
сповненого протиріч процесу чергування імпульсів до єдності й розділу (с. 93).
Іншою важливою проблемою, що порушена в монографії, є аналіз політичного й
економічного розвитку Балкан. Саме крізь їх призму розглядається підвищена
конфліктогенність реґіону, яка особливо помітна на території колишньої Югославії. Не
вдаючись до детальної аргументації, зазначу, що вона в основному зводиться до
неефективності політичних і економічних моделей, та їх невідповідності історичному часу.
Так, наприклад, головною причиною відмови балканських країн від соціалістичного вектору
розвитку названо системну кризу. Останню зумовлювали багаторічне панування командноадміністративної системи й породжені нею неефективність виробництва, постійне зниження
життєвого рівня, зростання технологічного відставання, у тому числі від сусідів – Греції й
Туреччини. Відсутність у країнах основ громадянського суспільства суттєво деформувало
хід антикомуністичних революцій у реґіоні. А незначна роль демократичної опозиції сприяла
посиленню націоналізму.
Дослідники переконані, що югославський конфлікт 1990-х рр. був зіткненням між
демократією (в розумінні системи, спрямованої на управління розмаїтостями й визнання
культурного плюралізму) та націоналізмом, який прагне нав’язати суспільству однорідність.
Звідси й висновок, що саме “організація суспільства і державний лад є центральними для
перехідного періоду, який втратив свій первісний посткомуністичний характер і став
(різними шляхами, в сукупності різних факторів) транснаціональним і загальноєвропейським
в політичних, економічних і культурних аспектах” (с. 113). Аналогічний інструментальний
підхід характерний для аналізу реформ, що здійснювалися в постсоціалістичних країнах у
економіці й політиці. При цьому автори переконані, що зроблений на історичному
роздоріжжі й конституційно-інституційно закріплений вибір демократичної моделі, а потім і
його позитивна інерція є значнішими чинниками, аніж не зовсім сприятлива історикокультурна спадковість (с. 216). Знову відчувається авторський підхід до співвідношення між
минулим і сучасним.
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У той же час звертає на себе увагу надто раціоналістичний підхід до ситуації на
Балканах. Автори цілком виправдано відводять важливу роль націоналізму, однак,
залишають поза увагою його ірраціональну складову. Спроби заглушити його впродовж
ХХ ст. за допомогою реформ конституційного або економічного характеру здійснювалися
неодноразово, та їх ефективність виявлялася короткостроковою. Оманливий мир змінювався
кривавими драмами. Роблячи акцент на інституційних змінах, дослідники залишаються
осторонь питань світоглядних змін на рівні окремої особи. Між тим, наскільки глибоко
ліберальні традиції закріпилися в ментальності жителів Балкан?
У контексті трансформаційних процесів у країнах Південно-Східної Європи важливим
є осмислення їх місця в сучасних міжнародних відносинах. До честі авторів варто віднести
відмову від притаманних російській історіографії романтичних рис, зумовлених
слов’янським походженням або православною ідентичністю на користь прагматичної оцінки
сучасного становища Балкан. Це сприяло глибшому осмисленню унікальності реґіону й
спростуванню ряду міфологем, притаманних російській політичній свідомості. Дослідники
переконані, що процеси співробітництва країн Південно-Східної Європи з європейськими і
євроатлантичними структурами будуть продовжені незалежно від властивих цьому курсу
проблем. Це, головним чином, зумовлюється внутрішнім прагненням народів, які хочуть
“повернутися в Європу”. За таких умов вони пропонують російським лідерам нову стратегію
щодо реґіону – успіх у ньому для Росії можливий виключно за умови, що відносини з
балканськими країнами, будуть доповнювати відносини з ЄС і НАТО, а не протиставлятися
їм.
У цілому, в монографії на основі значного фактичного матеріалу концептуально
осмислено сучасне становище Південно-Східної Європи. Подані інтерпретації, спонукають
до роздумів, тим більше, що за сухими схемами і раціональними розрахунками реально
пульсує життя людей. Чи створить демократична перспектива, як сподіваються автори
монографії, реальний прорив у відносинах між народами й залишить лише на сторінках
історії “балканізацію”? Чи “закономірно” повторить досвід попередніх проектів, які
обіцяють “мир і безпеку”? Час покаже, а наразі ми приречені на вибір інтерпретацій.
Ярослав Секо
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МАРТИНОВ А. Ю. ОБ’ЄДНАНА НІМЕЧЧИНА: ВІД “БОННСЬКОЇ”
ДО “БЕРЛІНСЬКОЇ” РЕСПУБЛІКИ (1990–2005 РР.). МОНОГРАФІЯ.
СЕРІЯ “ВІДКРИТА ДОСЛІДНИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ”. – ВИП. 5. – К.: ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. – 2006. – 447 С.

М

онографія А. Ю. Мартинова присвячена новітній історії об’єднаної
Німеччини. Період між 1990–2005 роками став особливо важливим для ФРН,
адже саме в цей час вирішувались надзвичайно складні для країни завдання:
досягнення конвергенції між Західною і Східною Німеччиною по всім напрямкам
економічного, соціального, політичного життя, забезпечення високого рівня участі в
процесах європейської інтеграції в умовах глобалізації та інші. Тому
інтерес істориків до цього періоду німецької історії є невипадковим, а
цілком логічним і своєчасним. Дослідження історії Німеччини посідає
помітне місце в національних історичних школах багатьох
європейських країн. В Україні до останнього часу були відсутні
фундаментальні дослідження з даної проблеми. Тому рецензоване
монографічне дослідження Мартинова є вагомим вкладом у вітчизняну
германістику.
Структура книги відображає основні аспекти новітньої історії
ФРН: суть “німецького питання” в другій половині ХХ століття,
реалізація німецької моделі соціальної ринкової економіки перед викликами національного
та європейського об’єднання, характеристику політичної системи, місце країни в оновленому
Європейському Союзі та основні напрямки зовнішньої політики ФРН в умовах глобалізації
міжнародних відносин.
Робота спирається на широкий спектр історичних джерел різного походження:
документи п’яти німецьких архівів, де зберігаються фонди Міністерства закордонних справ
ФРН, фонди архівів партій і масових організацій НДР, фонди Міністерства внутрішньої
безпеки (Штазі), а також офіційні урядові публікації, парламентські промови, стенографічні
записи бесід Г. Коля, М. Горбачова, Е. Кренца, мемуари, матеріали німецької, російської та
вітчизняної періодики. Значна частина цих документів, як справедливо зауважує автор,
опублікована в ФРН і широко використовується німецькими науковцями, але в Україні вони,
переважно, невідомі (с. 21). Тому розширення історіографічної та джерельної бази
вітчизняної сучасної германістики було одним із завдань автора, яке він успішно виконав.
Основна мета автора полягала в систематизації історичного досвіду політичного,
соціального, економічного, зовнішньополітичного розвитку та діяльності ФРН в умовах
європейської інтеграції та глобалізації.
Безперечною заслугою автора є комплексний характер дослідження. Автор висвітлює
особливості розвитку ФРН та напередодні об’єднання специфіку “оксамитової революції” в
НДР та вплив на її перебіг зовнішньополітичних факторів, вплив процесів глобалізації та
економічних наслідків об’єднання Німеччини на внутрішній розвиток країни, концептуальні
засади діяльності політичних партій, вплив процесів європейської інтеграції, особливості
відносин ФРН з Францією та США, країнами Євросвіту, а також Азії, Африки та Латинської
Америки.
Розглядаючи “німецьке питання” в історичній ретроспективі, Мартинов А. Ю. зазначає,
що в якості його складових формалізувались три основних проблеми: національна
ідентичність, ліберальна демократія та європейська рівновага. Через призму цих проблем
дослідник висвітлює процеси розвитку ФРН та НДР наприкінці 80-х рр. ХХ ст., причини,
особливості перебігу, хід, наслідки революції в НДР та об’єднання Німеччини. Застосовуючи
компаративістський підхід, автор порівнює різні варіанти “оксамитових” революцій в
Східній Європі і приходить до висновку, що “східнонімецький досвід посткомуністичної
трансформації, на відміну від аналогічного польського, угорського та чеського, не є таким
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“універсальним”, навпаки, він є унікальним прикладом з низки інших, властивих
посткомуністичним країнам Центральної Європи” (с. 68).
Аналізуючи економічні, політичні, ідеологічні трансформації в Німеччині, автор
приходить до цілком обґрунтованого висновку, з яким не можна не погодитись, що 3 жовтня
1990 р. процес об’єднання Німеччини закінчився суто формально, а не якісно та змістовно.
“З точки зору іманентної конвергенції двох частин розділеної країни процес ще далекий від
закінчення. Цілком можливо, що він потребуватиме ще зміни декількох поколінь громадян
Німеччини, аби всі політичні, ментальні економічні та інші “прірви” між двома
суспільствами нарешті остаточно зникли” (с. 70).
Надзвичайно багатий і цікавий матеріал, що стосується економічних реформ в
об’єднаній Німеччині містить розділ “Німецька модель соціальної ринкової економіки перед
викликами національного та європейського об’єднання”. В ньому на багатому фактичному
матеріалі розглядається процес формування німецької економічної моделі через призму
процесів глобалізації, трансформації соціального ринкового господарства, інтеграційних
процесів в рамках оновленого Європейського Союзу. В останній чверті ХХ – на поч. ХХІ ст.
Приватизація державної власності набула характеру глобальної тенденції, зачепивши в тій чи
іншій мірі всі країни. Разом з тим, в кожній вона протікає по-своєму з врахуванням рівня її
економічного розвитку, розстановки соціально-політичних сил, історичної традиції. Розділ, в
якому досліджуються складні перипетії цього процесу і його результати, характеризується не
тільки глибоким знанням предмету. Автору вдалось вивести цю проблему з лабіринту
ідеологічних схем, емоційних нашарувань та партійних пристрастей, зробивши глибокий
об’єктивний аналіз конкретних обставин цього процесу в Німеччині після 1990 року.
Надзвичайно важливим, в цьому контексті, звичайно, є висновок про те, що “в умовах
глобалізації національний суверенітет опиняється в залежності від високої активності
транснаціональних суб’єктів і поступів підпорядковується їхнім владним повноваженням”
(с. 22) – доводить автор.
Багато уваги приділяється в монографії не лише висвітленню економічних наслідків
воз’єднання, але і питанню трансформації соціального ринкового господарства, а саме:
податковій реформі, дерегуляції ринку праці, лібералізації системи соціального
забезпечення. Автор, аналізуючи ринок праці, називає причини загального безробіття:
реструктуралізація традиційних індустріальних галузей виробництва, повільний розвиток
нових інформаційних галузей виробництва порівняно з темпом занепаду старих, що
обумовлюється складностями професійної перепідготовки та зміни соціокультурних
стереотипів, технологічне безробіття, непослідовна політика уряду. Узагальнюючи ці
причини, Мартинов Ю. А. приходить до висновку, що в сучасних умовах складний
системний характер безробіття вимагає адекватного методологічного підходу до його
скорочення. Причому, зазначає справедливо дослідник, суто національні зусилля
неефективні в умовах глобальної економіки.
Безперечно, позитивним є й те, що викладений автором матеріал посилюється різними
статистичними даними, представленими в таблицях, які дають можливість прослідкувати
динаміку економічних та політичних процесів і, зокрема, даних, що стосуються соціальної
складової в умовах модернізації німецької економіки: структуру працюючих по галузям
економіки, валовий національний продукт на душу населення по федеральним землям та ін.
Окремий розділ роботи присвячений аналізу діяльності партій в політичній системі
об’єднаної Німеччини. Характерно, що автор не обмежується лише аналізом традиційних
політичних інститутів країни, а вважає за необхідне здійснити історичний екскурс в історію
формування різних політичних партій, події, які пов’язані з цим процесом. Перш за все автор
подає класифікацію німецьких політичних партій за їх ідеологією, політичною доктриною,
соціальним складом, зауважуючи при цьому, що пояснити політичну систему ФРН можливо
лише виходячи з умов функціонування федеральної системи, формування локального
суверенітету земель. Цей висновок важливий в методологічному і в загально історичному
плані, він має також політичне значення.
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Діяльність правоцентричних, лівоцентричних та парламентських політичних партій
Німеччини суттєво впливає на стан та розвиток політичної системи країни. В роботі на
основі величезного фактичного матеріалу розкривається ідеологія, програма, нові підходи в
діяльності право центричних політичних партій: Християнсько-демократичного союзу,
Християнсько-соціального союзу, Вільної демократичної партії, лівоцентристських – Соціалдемократичної, Партії зелених, Партії демократичного соціалізму, різних парламентських
партій. Мартинов А. Ю. аналізує позиції партій з найважливіших передвиборчих тем,
проблем зайнятості, пенсій, охорони здоров’я, податків, освіти, ставлення до емігрантів,
національне питання, аграрного, процесів глобалізації і т. д. Особливо цікавим є досвід
трансформації колишньої правлячої партії – Соціальної єдиної партії Німеччини в Партію
демократичного соціалізму, яка знайшла баланс між вірністю спадку НДР і новою
політичною реальністю.
Проблеми зовнішньої політики Німеччини, ролі країни в Європейському Союзі та
різних міжнародних організаціях розглядаються в двох останніх розділах роботи. Вони
аналізуються, насамперед через призму глобалізацій них процесів. На сонові великого
фактичного матеріалу аналізуються дві перспективи європейської інтеграції: 1) розбіжності
між соціал-демократами та християнськими демократами в питаннях міжнародної політики,
які існували до 90-х років ХХ ст.; 2) основні підходи до визначення ролі об’єднаної
Німеччини на міжнародній арені, становлення відносин з Францією, США, країнами
пострадянського простору, а також з країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Не можна
непогодитись з висновками про те, що зовнішня політика Німеччини, будучи функціонально
різноманітною, своїм пріоритетом визначає участь в європейській інтеграції. “В ідеалі
європейська інтеграція має сприяти уникненню анархії в міжнародних відносинах та їхньому
переведенню в площину договірної надійності внутрішньої політики. Адже кожне
зовнішньополітичне рішення водночас є внутрішньополітичним рішенням” (с. 406) –
стверджує автор.
До позитивних сторін дослідження слід віднести широкий історичний фон, на якому
розглядаються поставлені питання, великий фактичний матеріал, велика кількість точних
формулювань при аналізі проблем. Разом з тим, велика кількість цитат, посилань на роботи
західних авторів є не тільки позитивом. Це іноді переобтяжує роботу, і не допомагає
вияснити позицію автора.
Викладені вище зауваження не міняють загальної високої оцінки книги. Монографічне
дослідження характеризує високий теоретичний рівень, застосування сучасних підходів:
міждисциплінарних, компаративістських та інших. Можна без перебільшення констатувати,
що вперше в українській історіографії так детально відображені глибинні фактори в
економічному та політичному житті Німеччини, які привели до об’єднання країни.
Рецензована книга займе достойне місце у вітчизняній германістиці і приверне увагу як
істориків, так і широкого кола читачів, що цікавляться новітньою історією Німеччини.
Микола Алексієвець, Інна Боровська
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!

До друку приймаються статті, ніде раніше не друковані, а також документи, рецензії на нові
видання, повідомлення про наукові події й заходи. Основна вимога до авторських текстів – наукова
новизна матеріалу, ориґінальність думок, актуальність теми та згідно Постанови Президії Вищої
Атестаційної Комісії (ВАК) України від 15.01.2003 № 7-05/1 структура оформлення наукових статей має
відповідати таким критеріям (складатися з необхідних елементів): 1. Постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2. Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3. Формулювання цілей статті
(постановка завдання); 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; 5. Висновки з запропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у
цьому напрямку.
Обсяг матеріалів – не більше 23–25 сторінок (1 авторський аркуш). Текст має бути набраний у
текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, кеґль – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5. Формат сторінки – А4. Поля: верхнє та нижнє – по 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см. Формат
файлу – .DOC або .RTF.
Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не
використанням пробілів і табулятора. Таблиці розміщуються в текстовому файлі. Посилання виконуються
у порядку появи посилань у тексті в квадратних дужках (Наприклад: [4, с. 47], де “4” – порядковий номер
документа у списку використаних джерел, а “47” – номер сторінки або аркуша архівної справи тощо).
Автори мають повідомити про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене
звання, місце роботи й посаду, адресу для листування, телефон (роб., дом., мобільний), електронну пошту
та кольорову фотокартку розміром 3х4 см.
У редакцію “УЄС” слід подавати один роздрукований примірник, а також електронну копію статті
(дискета або CD). До статті має бути додано дві анотації, ключові слова (українською й англійською
мовами). Надіслані до редакції збірника матеріали не перекладаються та друкуються мовою оригіналу.
Редакція має право редагувати й скорочувати подані матеріали. За зміст статті, достовірність фактів,
цитат, дат тощо відповідає автор.
Матеріали надсилаються поштою на адресу: Л. М. Алексієвець, редакція “УЄС”,
вул. Громницького, 1а, Тернопіль, Україна, 46027 або електронною поштою: history@tnpu.edu.ua
GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS!
Authors are invited to submit their papers that haven’t been published before, as well as documents, reviews
on new editions and information about scientific events. The main demand to manuscript submissions is scientific
novelty, the ideas originality, urgency of the topic presented and according to the decision of Higher Certification
Committee of Ukraine Presidium dated from 15.01.2003 #7-05/1 the structure of scientific papers should
correspond to the following criteria: 1. The topic stating in general and its connection with important scientific or
practical tasks; 2. Analysis of the latest investigations and publications which are the basis of author’s grounding;
distinguishing of unsolved before parts of the general problem to which the paper is dedicated; 3. The paper's aims
formulation (tasks setting); 4. The investigation material interpretation with full grounding of received scientific
results; 5. Conclusions of the investigation and prospects of further survey in the field.
The volume of the paper is 23–25 pages (1 author leaf). Use Microsoft Word for Windows, Times New
Roman only (size of type – 14, interlinear interval – 1,5). Page format – A4, margin: upper and lower – 2 cm, left
– 3 cm, right – 1 cm. File format – .DOC or .RTF.
Text should be typed without words syllabification. Indentions are formatted in the material but not using
quadrats or tabulator. Tables should be referred to in the main text. References in the text should be given in the
order of reference appearance in the text in square brackets (for example: [4, c. 47], where “4” – sequence number
of the document in the list of References and “47” – page or leaf number of the archival file etc).
Manuscript submission should be accompanied by information about the authors, such as: surname, name,
paternal name, scientific degree, academic status and post, address for correspondence, telephone number (work,
home, mobile), e-mail, and colour photo in size 3x4 cm.
One hard copy and electronic version of the paper (floppy disk or CD) should be given to UEW editors.
Two summaries, key words (in Ukrainian and English) should be added. Contributions sent to the editors are not
translated and are printed in the original.
Editors have the right to edit and abridge the materials. The author is responsible for the article content,
authenticity of facts, quotations, data etc. Authors are kindly requested to check their manuscripts very carefully
before submission.
Materials should be sent by post to address: L. M. Alexiyevets, UEW Editors, 1a Hromnytsky St., Ternopil,
Ukraine, 46027 or by e-mail: history@tnpu.edu.ua
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